
  

Årlig møte i NIL ski 

Når Onsdag 15 mars 2022, kl. 20.00 

Hvor Skistua 

Referent Gry Stensrud 

Tilstede Stian Ødegård, Per Iver Nordset, Kenneth Rein-
Heggebakken, Thomas Selmer, Knut Nystad, André 
Fredriksen,  
 
Ulf Dobloug, Rolf-Martin Næss, Gunnar Seipäjärvi, Bjørn 
Sollid. 

Ikke tilstede  

  

  

Nr Sak 

1 Godkjenning av innkalling 

 

Innkallelsen ble godkjent. 

2 Godkjenning av saksliste 
Saksliste godkjent. 
 

3 Valg av møteleder og referent 
 
Knut ble valgt til møteleder og Gry referent. 

4 Gjennomgang av årsrapport for 2021/2022 
 
Knut gjennomgikk årsrapporten.  
Årsrapporten ble godkjent. Overskuddet for 2021 vil øke til 1.5 mill etter 
en fordeling på ca 200`fra hovedlaget. 
 
 



5 Gjennomgang av regnskap for 2020 og budsjett 2021 
 
Rolf Martin gjennomgikk regnskapet for 2021 og budsjettet 2022 
Regnskapet for 2021 ble godkjent med merknad som nevnt over.  
Budsjettet for 2022 ble godkjent. En mulig juniorsatsing er pt. Ikke lagt 
inn i budsjettet. 
 

6 Eventuelt 
André oppdaterte om rulleski prosjektet og søknader. Noen 
utfordringer pga forsinkelser for skiskytterne. Fått finansieringsbevis fra 
HL. I kontakt med Sparebankstiftelsen, tilskudd fra kommunen og 
mulig DNB er viktig for prosjektet i tillegg til momsrefusjonen. Viktig 
med jevnlig oppdatering til styret for å ha kontroll med økonomi og 
framdrift.  
 
Skileik område – det har kommet et forslag fra yngre grupper om å 
benytte eksisterende masser for å utbedre skileik områdte. Dette vil tas 
videre inn i rulleskiprosjektet. 
 
Per Iver informerte om et ønske om en Satsingsgruppe for juniorer. 
Dette vil bli diskutert på neste styremøte. 
 
Dugnad: den viktige rollen som arrangementsansvarlig mangler 
fremdeles. 

7 Valg av styremedlemmer og valg komitee 
 
Knut trer av som styreleder (fra 2021). Før dette var han sportslig 
leder i tillegg til å være trener. Gry overtar som leder. Må finne ny 
sekretær. 
Resten av de sittende styremedlemmene ble valgt for 1 år. 
Ane Tollefsrud og Siri Aaneby ble valgt inn i valgkomiteen.  

 


