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1. Velkommen – bakgrunnen for organiseringen av årlig møte

2. Styrets årsberetning for 2017

Årsberetning 2018 – langrennsgruppa
Gruppa hadde følgende styresammensetning fram til årsmøtet avholdt i februar 2018:








Leder: Carsten G Rolland (et år)
Nestleder: Frode Wilhelmsen (et år)
Kasserer: Ann -Christin Bekkvik (ikke på valg)
Medlem: Evy Olsen (2 år)
Medlem: Odd-Egil Olsen (ikke på valg)
Varamedlem: Thomas Frost (to år)
Varamedlem: Roger Finjord (ett år)

På årsmøtet i februar 2018 ble følgende styre valgt:








Leder: Roger Finjord (2 år)
Nestleder/ leder arrangementsutvalg: Evy Olsen (ikke på valg))
Kasserer/ leder økonomiutvalg: Beate Jensen (2 år)
Medlem/ leder markedsutvalg: Odd Egil Olsen (ikke på valg)
Medlem/ leder sportslig utvalg: Daniel Strand (2 år)
Varamedlem: Henriette Heitmann Mikkelsen ( 1 år)
Varamedlem: Vidar Kristensen (1 år)
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Styrets arbeid i 2018:
 Styret har videreført organiseringen med fire utvalg som har ulike ansvarsområder.
 Det har vært gjennomført 10 styremøtet, med totalt 57 saker. Det har vært svært
godt oppmøte blant styrets medlemmer.
 Styret har vært representert med Evy Olsen på Hovedstyrets møter.
Sportslig utvalg:
1. Altasamlingen i Alta med 23 deltagere fra Alta IF
2. Ulvangsamlingen i Kirkenes med 5 deltagere fra Alta IF
3. Sonesamlingen på Garnisonen i Porsanger samlet 48 deltagere fra Alta IF
4. Saariselka samlingen hadde Alta IF 15 deltakere.
Markedsutvalg:
 Hovedfokus har vært på reforhandling, videreføring og få nye samarbeidsavtaler, NM
april 2018 markedsarbeid og ny dekor og inntekt på Alta IF smørevogn.
 Frode Wilhelmsen og Ronny Nilsen har bidratt til dette og er med i utvalget.
Økonomiutvalget:
 Gruppas likviditet er god.
 Vi har hatt loddsalg på AMFI på høsten og frem til jul
 Organisering av kveldsmat Januar- April etter treningene på onsdagene.
 AIF langrenn har gode samarbeidspartnere som hjelper oss med økonomien.
Arrangementsutvalget.
 Gjennomføringen av arrangementene går bra, takket være driftige klubbmedlemmer. I
Alta IF Langrenn stiller vi som rennledere, reiseledere, trenere og velvillige
dugnadsarbeidere knyttet til sportslige, sosiale og inntektsbringende tiltak på våre
arrangementer. Renn i regi av klubben har i 2018 vært Finnmarksmesterskapet,
Bæskades, uhøytidelig Klubbemesterskap/avslutningsdag, Snøkanoncrossen (sammen
med de øvrige klubbene i skialliansen) og Romjulsrennet.
 Samlinger og reiser til renn, i samarbeid med sportslig utvalg.
 Julegrøt for utøver og trenere
 Videreført samarbeid med Maze IL om Bæskadesrennet. Gjennomført egne
evalueringer av dette med ideer om hvordan arrangementet skal videreføres.


Vedlikehold av nyhetssaker og annen informasjon på Langrenn sin del av Alta IFs
hjemmeside, herunder hver aldersgruppes sider, og Alta IF Langrenn sin fb-side.



Vært sterkt delaktig i arbeidet med å forberede og gjennomføre NM i Alta i april,
som ble en stor suksess. Slike store arrangement er mulig gjennom et godt
samarbeid med de øvrige klubbene i skialliansen.



Revidert innholdet på hjemmesiden for å ha mest mulig relevant og oppdatert info.
Hver aldersgruppe har egen side under hjemmesida. Fjerne? Bakte det inn i et
tidligere punkt, men arrangement har ikke gjort noe med aldersgruppenes
hjemmesider i 2018.




Vært kontaktledd mot skikrets og skiforbundet.
Deltatt på hovedstyremøtene til Alta IF.
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Økonomi :
Langrennsgruppa har for 2018 et godt overskudd. Hovedårsaken til dette er NM som ga
gruppa en inntekt på kr.350.000. I tillegg har vi bidratt under Arctic race som ga gruppa
kr.60.000, samt andre inntektsbringende tiltak. Vi vil skryte av dugnadsinnsatsen som våre
medlemmer viser. Det er stor forståelse av viktigheten av slike tiltak er for driften av vår
gruppe. Det har også vært gjort en meget god jobb i markedsutvalget, som har gjort at vi nå
har flere avtaler som strekker seg over flere år.
Det nye styret må fortsatt drive et aktivt arbeid for å sikre nye inntekter. NM overskuddet skal
gi oss en trygghet som en buffer over flere år.
Det er derfor viktig at gruppas aktivitetsnivå og kostnader samsvarer med inntektene.
Aktivitet :
Alta IF langrenn har hatt relativ stabilt antall medlemmer de senere år. Aktiviteten i 2018 har
som de senere årene vært god med aktiv deltakelse på relativt høyt nivå i alle aldersklasser og
med aktive foreldre og familier som bidrar på ulike vis; som trenere, organisatorer,
kakelotteriansvarlige, smørere, ledere, kasserere, arrangører, tidtakere, kokker, i sekretariatet,
med vedlikehold av snøkanoner, snøproduksjon osv.
Langrennsgruppa i Alta IF er representert med to av seks styremedlemmer i styret for Team
Nordlysbyen ski. Klubben er representert med nestleder i Finnmark skikrets og i
lamgrennskomiteen for sone vest.
Alta IF har smøre- og delvis sekunderingstjeneste for seniorer og juniorer som deltar i
Norgescuprenn, for alle sine løpere 13 år og eldre som deltar på Nordnorsk mesterskap og på
kretsmesterskap. Alta IF samarbeider med Finnmark skikrets om smøre- og
sekunderingstjeneste når det gjelder NM junior og Hovedlandsrennet for 15/16 åringene.
Fremover:
Til tross for at klubben har relativt god aktivitet sammenlignet med en del andre klubber, bør
det være et klart mål å øke andelen barn og unge på ski. Det nye styret bør jobbe aktivt med
rekruttering og utvikle tiltak for at flere barn begynner med ski.
Det er startet et samarbeid med fotball, håndball og friidrett om å komme i gang med
barneidrett for 1.-3.klasse. Langrenn håper dette vil bringe flere barn til idretten og gi skiglede
for flere av Alta IFs yngste medlemmer. Det nye styret bør fortsette arbeidet inn mot
hovedstyret og barneidrettsgruppa i forhold til utformingen av barneidretten i Alta IF.
Alta IF som klubb er inne i et utviklingsløp i samarbeid med Idrettsforbundet. Det skal
utvikles felles verdier, visjon og videre en virksomhetsplan. Det nye styret bør stimulere til
deltagelse i dette arbeidet blant langrennsgruppas medlemmer.
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Årsberetninger fra gruppene

Gruppe 15/16 år
Trenere: Anne Strand Bjørnstad, Per-Erik Olsen, Thomas Frost
Utøvere: G16: Martin Andersen Hansen, Jonas Bjørkli, Vinjar Heitmann Suhr (fra 2019),
J15: Vårin Olsen, Ada Sandberg Suhr, Erle Frost,
G15: Kristian Holsbø, Johannes Johansen-Rolland, Eirik Frost, Jardar Olsen, Simen Finjord,
Henrik Lahdenpera Bekkvik, Erling Bjørnstad,
Arne Christian Rasmussen Holm, John Aslak Sara, Noah Pettersen. Lite med i 18/19.

Sportslig opplegg (fokus, planlegging, treninger)
Gruppas mål var å bygge et godt lag, jobbe med forståelsen av hva laget betyr. Bygge videre
på basisferdigheter og å kunne bruke dem til å utvikle teknikkene.
Bli gode på å takle konkurranse og treningssituasjonen.
Ta vare på utstyr. Kunne smøre selv til trening.
Lære å skille på hard og lett trening og erfare intervall og langtur.
Systematisere trening.
Gruppa har hatt 3 ukentlige treninger mandag, onsdag og søndager.
Gruppa har deltatt på Altasamlingen, Ulvangsamlingen, Porsangersamlingen, Saarisalki og
BUL-samlingen. I tillegg tilbyr Per-Erik og Evy Olsen en fantastisk dagssamling på gården,
som ble arrangert for andre gang i år.
Det utarbeides en plan fra fellestreningene startet i august og til de slutter i april, med
fellestreninger og forslag til egentreninger.

Nådde gruppa sitt mål?
Trenerne erfarer at 15/16 års alder er utfordrende med tanke på gruppedynamikk,
resultatorientering og varierende sosial og ferdighets relatert selvtillit.
Vi har hatt et svært varierende oppmøte, selv om en liten kjerne på 5-6 utøvere har holdt
gruppa stabil. Noen har vært plaget med sykdom, noen har vært i tvil om de ønsket å være
med og en har kommet tilbake etter to års pause (!). Renndeltakelsen er også lavere enn
tidligere år, av overnevnte årsak og fordi noen ikke ønsker å konkurrere.
Stort sett opplever vi å ha ei god treningsgruppe der alle bidrar og får impulser, og der alle
bryr seg om hverandre. Allikevel ser vi at det må jobbes kontinuerlig med den sosiale delen
og med teambygging.
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De fleste på gruppa har utviklet seg mye både teknisk, styrkemessig og i utholdenhet. De har
god forståelse for trening, differensiering av intensitet og ulike treningsformer. Flere
planlegger treningen sin.
Som trener mener jeg å se en klar positiv sammenheng mellom oppmøte og utvikling på
disse områdene.
Det er, som tidligere nevnt noen utfordringer i forhold til å takle konkurransesituasjonen. Jeg
tror det har med endringer i forhold til plasseringer, alderen sett i sammenheng med
prestasjonsfokus, men også en rett til å foreta egne valg og å prøve seg fram.
Flere har begynt å smøre ski selv og å justere selv på trening. Alle er blitt bedre til å gi
tilbakemeldinger på feste og glid. De er bevisst på å ta vare på utstyret sitt.

Evaluering av opplegg
Fellestreninger
Vi begynte med noen fellestreninger i juni. Det ble godt mottatt hos de som ikke har annen
sommeridrett og enkelte som ønsket å komme i gang med skitrening selv om de hadde annen
idrett. Dette kan annonseres tydeligere når vi avslutter sesongen. Kan nok også anbefale
Sandfalljoggen, sånn at løperne får litt hjelp til å komme i gang med sommertrening.

Treningssamlinger
Den viktigste samlingen for oss, er nok vår egen dagssamling.
Da får vi tid til alle og avslappet samtale og diskusjon.
Altasamlingen og Ulvang samlingen ble positive tilskudd for de som var med.
Porsangersamlingen er mer som en massemønstring.
Saarisalki er noe alle gleder seg til og har store forventninger til. Vi ser at det er noen
utfordringer i forhold til å sørge for at alle får sove, spist og fulgt retningslinjer. Det gjelder
ikke spesielt for våre utøvere, men generelt for samlingen. Viktig at lederne setter en tydelig
standard for hva vi vil med denne samlingen. Det er tid til både trening og moro innenfor de
rammene som er satt.

Treningsprogram
Det er utarbeidet en felles, ganske konkret plan for hver treningsperiode. Utøverne synes å
sette pris på å vite hva som skal skje og hvorfor. De møter til rett tid og sted og med rett
utstyr.
Det er varierende hvor mye forslaget til egentrening følges.
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Det kan nok gjøres et større arbeid i oppfølging av enkelte utøvere som enten har mye
trening (flere idretter) er spesielt interessert, eller sliter med å finne ut av hva de ønsker.
Håndball og skiskyting er to idretter som kolliderer med langrenn. Vi får til en ganske god
ordning i forhold til skiskytterne. Det er vanskeligere i forhold til håndball. Fotball er også
blitt en helårsidrett. Vi prøver å gi utøverne rom for å holde på med flere idretter, men er
samtidig avhengig av en viss kontinuitet i egen treningsgruppe.

Hva kan vi gjøre mer av / mindre av neste år?
Tror det er viktig å finne fridager der vi kan leke på ski, gå tur i fjellet og drikke varm saft.
Det er et svært tett program av dobbeltrenn som gir lite fri til å bare være på ski. For øvrig
tror jeg vi gjør mye rett, men at trenerne kan føle at eget overskudd og tidspress kan være
begrensende i oppfølgingen.
Viktig å opprettholde et variert og lekent program i kombinasjon med ønsket om
«ordentlige» treninger. Viktig å videreutvikle teknikker og metoder for mentaltrening og
gruppebygging. Ha som mål neste år å bidra til trygge ungdommer.

Gruppe 13/14 år
Trenere: Mads Kristian Eriksen, Odd Egil Olsen og Pål Eggeset
Utøvere: 2006: Håvard Sundsfjord Eriksen, Håvard Hansen, Michael Verland Arnesen,
Jørgen Bull Kristensen,
2005: Kornelius Ordermann Olsen, Henrik Bang, Marius Mikkelsen, Ingid Helsvig Nilsen,
Ida Finjord, Ina Mari Skoglund
Sportslig opplegg (fokus, planlegging, treninger)
Gruppas mål var å jobbe med teknikk i klassisk og fristil samt øke utholdenhet.
Gruppa har hatt 2 ukentlige treninger på mandag og onsdag. I tillegg har det vært en del
langturer på høsten.
Gruppa har hatt 3 samlinger. I tillegg har jentene hatt en felles rulleskisamling i forkant av
oppstart fellestrening. Løperne har fra 10. oktober fått et felles treningsopplegg.

Evaluering av måloppnåelse
Nådde gruppa sitt mål?
Så langt i sesongen vil jeg si vi er på vei til å nå målene. Målene har ikke vært så konkrete så
det er litt utfordrende å vurdere, men vi har hatt fokus på teknikk i de ulike disiplinene og
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utøverne har tatt til seg tilbakemeldinger og hatt framgang.

Nådde løper sine individuelle mål?
Se punkt 1. De individuelle mål som ble framsatt på samling var i stor grad de samme som
fellesmålene
Fysisk: Noe forskjeller, men her er det flere som har hatt betydelig framgang.
Teknisk: Som med fysisk, en del forskjeller, men totalt klar bedring. Treninger med en del
fart og utholdenhet som løperne synes å tåle bedre nå enn ved oppstart.
Mentalt: Usikker
Sosialt: Gruppen synes å ha det trivelig sammen, ingen kjente konflikter og stort sett alle
kommer med innspill. Alle kan være på lag med alle.
Evaluering av opplegg – Fellestreninger
To ganger ukentlig siden oppstart pluss noen ganger i helgene. Fokus har vært på teknikk og
utholdenhet/fart.
Opplever at det for de fleste har vært OK treninger, kan være litt utfordring at det er relativt
stort sprik i prestasjonsnivået og differensiering kan være vanskelig når gruppa er liten.
Fellestreninger med andre klubber i Alta har vært positivt. Nye innspill fra andre trenere på
øvelser og flere utøvere med, noe som synes å motivere de fleste.
Treningssamlinger
Opplegg, antall, innhold. Hva har vært bra, hva har ikke vært bra? Konkretiser
Porsangermoen, intern samling med 11/12 års gruppa og BUL samling.
Samlingene har vært bra, men noe lav deltagelse fra vår gruppe. Veldig positivt med intensiv
trening med flere økter over kort tid. I tillegg virker samlingene positive på det sosiale.

Treningsprogram
Vi har fulgt planen, har fungert bra. På samling tidlig i sesongen har vi fått innspill fra
utøverne som i noen grad er tatt med i planleggingen.

Hva kan vi gjøre mer av / mindre av neste år?
Mer av det samme pluss jobbe mer med å få fram selvstendige utøvere som i enda større
grad kan ta ansvar for egen trening og utstyr.
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Gruppe 11/12 år
Trenere: Anna Kjersti Helsvig og Daniel Strand
Utøvere: 2007: Amalie Strand, Hanna Helsvig Nilsen, Vilde Bølgen, Elisa og Halvor
Birkely,
2008 : Maria Mikkelsen, Aud Jorun Bang, Athene Andersen ( slutta i januar 2019) Fra
desember Runar Lund Strøm, Lisa Nevdal ( slutta i desember)

Sportslig opplegg (fokus, planlegging, treninger)
Gruppas mål Vi har hatt fokus på egen utvikling og mestring.
Gruppa har hatt 2 ukentlige treninger på mandag og onsdag.
Til desember var det trening på UIT. Den har fungert bedre i år enn før.
Gruppa har hatt 2 samlinger og 2 felles økt sammen med BUL løperne og 1 med
Tverrelvdalen.
Gruppa har fra oktober til desember hatt felles treningsopplegg.
Renn: Lokale renn. Som regel alle jenter som deltar, 1 til 2 gutter som deltar.

Hva kan bli bedre?
Engasjere foreldene. For at utøverne skal bli i miljøet må foreldrene være med noe på
treninger og på skirenn.
Aktivitetskurs for foreldre .
Skikurs for foreldre.
Smørekurs for foreldre.
Vi bør kunne ha flere unger på ski.

Evaluering av opplegg
Fellestreninger
Det artig å gå på ski med folk som kan gå på ski. Artig å gå sammen med andre og at vi vi
har hatt samarbeid med Bul en gag i måneden og etter hvert kom Tverrelvdalen med. Det er
fortsatt gøy å gå velodromstafett. Vi har hatt litt felre rulleskiøkter på høsten. Det er veldig
fint at klubben har kjøpt inn juniorrulleski.

Treningssamlinger
En felles sammen med 13/14 før jul som ble holdt inne og ute i Kaiskuru. Det var artig.
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Også det å lag mat.
På Porsangersamlinga hadde vi med 4 jenter og 2 gutter.

Hva kan bli bedre?
Engasjere foreldene. For at utøverne skal bli i miljøet må foreldrene være med noe på
treninger og på skirenn.
Aktivitetskurs for foreldre.
Skikurs for foreldre.
Smørekurs for foreldre.
Vi bør kunne rekruttere flere unger til skitrening i ung alder.

Gruppe 10 år og yngre
Trenere: Kaj Helge Helgesen, Arne Mortensen, Marthe Finjord, Daniel Strand
Utøvere: mellom 17 – litt i overkant av 30 på det meste.

Gruppas mål var å utvikle aktivitetsglede på barmark og ski.

Evaluering av opplegg
Fellestreninger
Oppstart første onsdag etter høstferien. Faste treninger onsdager klokken 1830-1930 inne.
Ute på ski fra November, klokken 1800-1900. I tillegg gratis kveldsmat fra januar.

Treningsprogram
Opplegg, antall, innhold. Hva har vært bra, hva har ikke vært bra?
Fokuset har vært å utvikle ski glede og ferdigheter gjennom lek. I tillegg har vi økt trener
teamet med 1, til totalt 4 trenere. Det fungerer veldig bra.
Trenerne deler på å ha hovedansvar for treningene, rullering så hver trener har en trening i
måneden. Det er enklere å dele gruppen etter ferdighet nå som vi har mere trener ressurs.
Utfordringene er å lage best mulig opplegg for alle på de ulike nivåene. Dette er lettere i år
som vi er 4 trenere. Målet om å opprettholde rekrutering jobber vi med kontinuerlig.

Hva kan vi gjøre mer av / mindre av neste år?
Vi fortsetter med lekpreget aktivitet inne og ute. Vi skal prøve å ha enda mere skileik uten
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instruksjon ute. Men fortsatt leker som også gir mye aktivitet.
Vi jobber videre med å ha lite stå i ro trening på ski.

3. Regnskap 2018
Alta Idrettsforening
Resultatregnskap
Langrenn

Resultat
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31.12.18
Regnskap

Denne periode
Budsjett

desember 2018 desember 2018

Regnskap
desember 2017

Regnskap
Hittil i år

Hittil
Budsjett
Bud. Hittil

R/B
Avvik

Regnskap

Resten av året
Restbudsjett
Prognose

Hittil ifjor

Reklame og samarbeidsavtaler
Arrangementsinntekter
Tilskudd fra idrettsorg.
Medlemsinntekter
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKT

19 934
82 367
126 349
228 651

60 000
20 000
100 000
180 000

-150
76 411
16 120
40 543
132 924

919 884
403 202
24 086
362 549
700
1 710 421

490 000
360 000
20 000
285 000
1 155 000

88 %
12 %
20 %
27 %
0%
48 %

418 800
213 285
16 120
258 153
45
906 403

-

Salgskostnader
Arrangementskostnader
Spillerkjøp etc.
SUM VAREKOSTNADER
NETTO INNTEKT

28 209
28 209
200 441

16 250
16 250
163 750

14 876
14 876
118 048

121 665
121 665
1 588 756

112 500
112 500
1 042 500

0%
-8 %
0%
-8 %
-52 %

136 602
136 602
769 801

1 500
936
11 685
4 560
16 142
34 823

1 500
1 900
20 000
14 600
38 000

1 575
1 500
12 099
5 700
4 017
107 612
132 503

39 498
135 266
46 665
526 103
497 144
1 244 676

18 000
169 700
19 400
430 000
263 600
900 700

0%
0%
-119 %
0%
20 %
-141 %
-22 %
0%
-89 %
0%
-38 %

DRIFTSRESULTAT

165 618

125 750

-14 455

344 080

141 800

Finansinntekter
Finanskostnader
RESULTAT FØR SKATT

373
165 991

125 750

582
-13 873

833
159
344 754

141 800

Personalkostnader
Avskrivninger
Anleggskostnader leie
Eiendomskostnader
Idrettsmateriell, maskiner og utstyr
Administrasjonskostnader
Reisekostnader
Reklamekostnader
Andre kostnader
Tap
SUM DRIFTSKOSTNAD

Totalt
Budsjett
i år
490 000
360 000
20 000
285 000
1 155 000

-

919 884
403 202
24 086
362 549
700
1 710 421
121 665
121 665
1 588 756

1 575
33 000
222 303
16 420
325 454
6 022
437 017
1 041 792

-

39 498
135 266
46 665
526 103
497 144
1 244 676

18 000
169 700
19 400
430 000
263 600
900 700

143 %

-271 991

-

344 080

141 800

0%
0%
143 %

777
445
-271 659

-

833
159
344 754

141 800

112 500
112 500
1 042 500

Pr 31.12.2018 kr 594 985,81 på konto til Alta IF Langrenn.
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4. Budsjett 2018
3000
3220
3290
3410
3910

Samarbeidsavtaler Reklameplass (avgpl)
Inntektsbringenede Tiltak
Påmelding egne arr/turnering
Tilskudd fra Idrettsorganisasjoner
Treningsavgifter
SUM INNTEKTER

-530000
-90000
-20000
-20000
-285000
-945000

4200
4220
6300
6400
6500
6800
6860
7100
7140
7400
7420
7770

Utgifter kjøp av varer for videresalg
Utgifter inntektsbringende tiltak
Leiekostnad
Leie maskiner/utstyr/inventar
Idrettsklær
Kontorhold
Kurs og møteutgifter
Reiser
Opphold/diett
Kontingenter/avgifter andre
Gaver/premier
Bank og kortgebyrer
SUM KOSTNADER

25000
75000
18000
7200
120000
15000
4000
250000
100000
216000
35000
8880
874080

Sum Budsjett 2019

-70920
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5. Fastsettelse av medlemskontingent/ treningsavgift
Langrennsgruppas gjeldende satser for treningsavgift som ble innført i fjor:
11-12 år:

1500, - inkluderer påmeldingsavgift alle renn

13-14 år:

2750, - inkluderer påmeldingsavgift alle renn og GP-samlinga

15-16 år:

4000, - inkluderer på GP-samlinga, Altasamlinga, Ulvangsamlinga

Jr:

2000, -

Aktive seniorer som ikke er tilsluttet treningsteam og som heller ikke gjennomfører
dugnadsarbeid for klubben, for eksempel i form av å være trenere/ ledere: 1000,STYRETS FORSLAG TIL NY MODELL FOR TRENINGSAVGIFTER OG
EGENANDELER
Generelt kan man si at jo eldre utøverne blir desto flere samlinger/renn får man mulighet til å
være med på, og klubben dekker også mere av disse kostnadene. Dette ser man også når
utøverne blir juniorer (Norgescup). På renn og samlinger utenfor vestfylket (FM, NNM, HL,
NC, samt samlinger) dekker Alta IF ca 70 % av kostnadene.
Samtidig ser vi at det er noen løpere som ikke deltar på noen av treningssamlingene på høsten,
da de holder på med andre idretter. For disse kan treningsavgiften virke urimelig stor.
Styret vil foreslå en ny modell for treningsavgifter i klubben, der selve avgiften for de ulike
treningsgruppene blir lavere, mens det settes en ny egenandel på de ulike samlingene, som
tidligere har inngått i treningavgiften.
Styret foreslår følgende treningsavgifter og egenandeler, med tidligere sum i parentes:
11-12 år
Treningavgift kr.1000 (1500). Dekker kostnadene for deltakelse på alle renn.
Ny egenandel GP-samlinga kr.500 (0)
13-14 år
Treningsavgift kr.1500 (2750). Dekker kostnad for deltakelse på alle renn.
Ny egenandel GP-samlinga kr.500 (0)
15-16 år
Treningsavgift kr.2000 (4000).
Ny egenandel GP-samlinga kr.500 (0)
Ny egenandel Ulvangsamlinga kr.500 (0)
Ny egenandel Saariselkasamlinga: kr.1000 (0)
Junior-senior
Jr og sr tilsluttet NB ski kr.2000, - (2000)
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Styret foreslår å videreføre følgende egenandeler:
2 dagers renn i sone vest, f.eks. Hammerfest eller andre steder m/fellesopplegg: kr. 500
FM og kretsrenn Øst-Finnmark kr.1000
NNM kr.1500,HL: kr. 3000. Mulighet til å redusere egenandel til kr. 1000 v/dugnad/tiltak/sponsing.
Nasjonale renn junior: kr. 4000. Mulighet til å redusere egenandel til kr. 1000
v/dugnad/tiltak/sponsing.

6. Valg
Iht gjeldende lovnorm, skal gruppas årlige møte foreslå kandidater til styret for gruppa til
årsmøtet i hovedlaget der det formelle valget skal gjennomføres. En forslagskomite (tidligere
valgkomite) opprettet på forrige års årlige møtet skal utarbeide forslag til styresammensetning
som legges fram for gruppas årlige møte.
Styret
Nåværende








Leder: Roger Finjord (ikke på valg)
Nestleder/ leder arrangementsutvalg: Evy Olsen (på valg)
Kasserer/ leder økonomiutvalg: Beate Jensen (på valg))
Medlem/ leder markedsutvalg: Odd Egil Olsen (på valg)
Medlem/ leder sportslig utvalg: Daniel Strand (ikke på valg
Varamedlem: Henriette Heitmann Mikkelsen (på valg)
Varamedlem: Vidar Kristensen (på valg)

Innstilling fra valgkomite neste styreperiode
VALGKOMITEENS INNSTILLING LEGGES FRAM PÅ MØTET
Forslagskomite
Styret foreslår at det årlige møtet velger følgende forslagskomite for gruppestyre som skal
foreslås på årlig møte i 2019:
Odd Egil Olsen
Henriette Heitmann MIkkelsen

Valg av representant til sameiet Kaiskuru Snøkanonanlegg
Styret foreslår at årsmøtet delegerer oppnevning av representant til sameiet til styret.
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