
    
 

 
Protokoll fra årsmøte ski og skiskyting  
 

Protokoll fra årsmøte i Nordreisa IL ski og skiskyting 
Mandag 20.02.2017 kl 19.00 i Saga Skihus 

 
 
Saksliste 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 2 Velge ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokollen  
Vedtak: Kjetil Hallen, Harriet Steinkjer Nystu, Lars Høgbakk og Erling Martinsen ble valgt 

enstemmig som henholdsvis ordstyrer, sekretær og til å underskrive protokollen.  
 
 
Sak 3 Behandle Sportsplan 2016-2017 
Styret bør vurdere følgende innspill til neste års Sportsplan 

 Vurdere tiltak i sonen for å få opp større aktivitet i naboklubbene  

 Vurdere tiltak for å holde på utøverne 12-16 år, som ikke satser fullt ut på ski og skiskyting, 
men som ønsker å være med 

 Øke samarbeidet med Nord-Troms videregående skole  

 Vurdere økt satsning på junior og seniorer, blant annet for å kunne stille stafettlag i nasjonale 
mesterskap (Eks på tiltak: Tilby treninger utenom skoletid) 

Andre innspill: 

 Styret bør ta opp med hovedlaget hvor mange organiserte treninger det bør være på de ulike 
årstrinnene og hvor tidlig treningene skal starte innenfor de forskjellige idrettene i Nordreisa IL.  

Vedtak: Sportsplan 2016-2017 enstemmig godkjent 
 
 
Sak 4: Behandle styrets årsberetning 
Vedtak: Styrets årsberetning enstemmig godkjent  
 
  
Sak 5:  Behandle gruppas årsregnskap for 2016 
Gruppas regnskap med revisors beretning ble lagt fram. 
Vedtak: Årsregnskap 2016 enstemmig godkjent 
 
 
Sak 6:  Fastsette medlemsavgift 
Styrets innstilling: Gruppas medlemsavgift på kr 350,- opprettholdes for alle aldersgrupper 
Vedtak: Gruppas medlemsavgift på kr 350,- alle aldersgrupper enstemmig godkjent.  
 
 
Sak 7:  Vedta gruppas budsjett for 2017 
Innspill om å gå i dialog med Nordreisa kommune for å øke deres andel i forbindelse med 
kostnader med løypekjøring på Krakenes.  
Spørsmål om det er mulig å gi et synlig bevis til de som betaler frivillig løypeavgift.  
Vedtak: Budsjett 2017 enstemmig godkjent 



 
 
Sak 8.  Behandle forslag og saker 
Ingen formelle innkomne forslag og saker.  
 
Gruppa bør vurdere å samle gruppas diplomer og pokaler på Skihuset. Se for øvrig andre innspill 
under sportsplanen. 
 
 
 
Sak 9  Valg  
Valgkomiteen hadde ikke fått gjort ferdig arbeidet sitt til årsmøtet. I ettertid har de kommet med 
følgende innstilling. Innstillingen vedtas på årsmøtet i hovedlaget i Nordreisa IL.  
 
Valgkomiteen foreslår følgende styresammensetning og valgkomite:  

 
Styret 

 Kjetil Hallen – leder (til 2018)  

 Harriet Steinkjer Nystu – nestleder (til 2018)  

 Toril Aamo – kasserer (til 2019)  

 Karl Gunnar Skjønsfjell (til 2018)  

 Eskel Isaksen (frem til 2019) 

 Astrid Nørgård (til 2019) 
 

Valgkomite  

 Jan Børre Johansen – leder (til 2018)  

 Odd Hugo Pedersen (til 2018) 

 Berit Kalseth (til 2018)   
 
 

Storslett 22. februar 2017  
Jan Børre Johansen (sign.) Odd Hugo Pedersen (sign.) Berit Kalseth (sign) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________   ____________________ 
 
Erling Martinsen    Lars Høgbakk 

 
 
 
 
Vedlegg: 

- Sportsplan 2016-2017 
- Styrets årsmelding 2016 
- Resultatregnskap og balanseregnskap 2016 
- Revisors beretning årsregnskap 2016 
- Budsjett 2017 


