
Protokoll – Årlig møte 

Nesodden IF Ski, tirsdag 11. februar 2020 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Antall fremmøtte var 14, hvorav 5 var fra sittende styre. Alle de 9 fremmøtte var stemmeberettigede. 

 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. 

 

3. Velge ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen 

Robert Onarheim ble valgt til ordstyrer. Roger O. Nordby ble valgt til referent. 

Thomas Hansen og Øyvind Nitteberg ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4. Behandle gruppens årsberetning for 2019 

Styrets leder gikk gjennom hovedpunktene i styrets forslag til årsberetning for 2019. Kommentar ang. 

første avsnitt vedr. representant i langrennskomiteen; 2018 rettes til 2019. Medlemmer av brukergruppen 

for Multisportanlegget fremla utfyllende kommentarer ang. status.  

 

Årsberetningen for 2019 ble godkjent med rettelser. 

 

5. Behandle gruppens årsregnskap for 2019 

Hovedtrekkene i resultatregnskap og balanse per 31.12.2019 ble presentert..  

 

Det innstilles på at regnskap slik det foreligger per 31.12.2019 er godkjent. 

 

6. Behandle gruppens budsjett for 2020, herunder fastsettelse av gruppeavgift for 2020/2021 

Styrets forslag til budsjett for 2020 ble gjennomgått av styrets økonomiansvarlig og styreleder. Budsjettet 

baserer seg i grove trekk på tidligere års budsjett og regnskap. Budsjetterte inntekter ifbm. med 

onsdagsrennene reduseres til ca. 1/3 pga. vinterens utfordrende snøforhold. «4289 Tilleggsbevilgning 

gruppebudsjett» blir som følge av dette redusert til null, ordinære gruppebudsjett opprettholdes per hode. 

 

Styret foreslo å holde satsene for gruppeavgift uendret, dvs. kr. 900,- (f. 2010 og senere) og kr. 1.100,- (f. 

2009 og tidligere) 

 

Forslag fremlagt under møtet: 

A. «4289 Tilleggsbevilgning gruppebudsjett» opprettholdes med 50.000,- 

B. «7422 Støtte til NC/NM junior og senior» økes fra 9.000,-  til 40.000,- 

C. «4282 Støtte Hovedlandsrennet» reduseres fra 31.000,- til 15.000,- 

D. «6220 Multisportanlegg». Det legges til en kommentar om at midler overføres til ny post for 

investering i fremtidig snøanlegg når multisport-prosjektet vedtas nedlagt. 

 

Det fremlagte budsjettet inkl. forslag til endringer (A, B, C, D) samt styrets forslag til uendrede 

gruppeavgifter for 2020 ble vedtatt. 

 

7. Tillegg til kriterier for «Dekning av utgifter ved deltakelse i renn for skigruppa sine utøvere»  

Styret foreslår å endre pkt. C fra «Norges Cup / NM for junior» til «Norges Cup / NM for junior og senior»  

 

Styrets forslag er vedtatt 

 

  



8. Velge gruppens styre og valgkomite 

Valgkomitéen ved Roy Eskild Banken og Carl Anton Strøm presenterte komitéens forslag til nytt styre. 

Kirsti Anker-Nilssen og Trond Askautrud stilte til gjenvalg. Urszula Stangenes går ut av styret, og ble 

takket av for god innsats. Nye medlemmer som ble foreslått var Tiril Schjølberg.  

  

Følgende styre ble valgt: 

 

Robert Onarheim (leder) – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2019) 

Kirsti Anker-Nilssen (nestleder) – gjenvalgt for 2 år 

Tiril Schjølberg – valgt for 2 år 

Frode Bonan – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2019) 

Trond Askautrud – gjenvalgt for 2 år 

Roger O. Nordby – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2019) 

Per Minge – Ikke på valg (valgt for 2 år i 2019) 

 

Følgende valgkomité ble valgt: 

 

Carl Anton Strøm (leder) – gjenvalgt for 1 år 

Roy Eskild Banken – gjenvalgt for 1 år 

 

Formelt valg vil være under Nesodden IFs årsmøte 31. mars. 

 

 

 

    

Thomas Hansen                     Øyvind Nitteberg  

 


