Årsmøteprotokoll Røros IL ski 2022
Sted: Sparebank 1 sine lokaler, Røros
Dato: 10/3-2022
Tilstede: Frode Bukkvoll, Christen Gul likstad, Katrine Aas, Eivind Langseth, Åsmund Morgestad(ref)

1: Møteinnkalling og sakliste godkjent.
2: Ordstyrer og referent valgt: Eivind Langseth ordstyrer, Åsmund Morgestad referent, Frode og
Katrine skriver under protokollen
3: Årsberetning godkjent.
4: Resultat på ca 15 000kr i pluss. Ca 240 000kr på bok ved årsskifte. Årsregnskap godkjent.
5: Budskjett: 37 000kr i pluss. Budskjett oversendt daglig leder i forkant av møtet. Budskjett godkjent.
6: Treningsavgift: i 2022 har vi ingen aktive som er så gamle at vi skal kreve inn treningsavgift.
7:Skigruppa: Ikke på valg: Eivind Langseth(1 ~r til i styret).
På valg skigruppa: Christen Gul likstad-valgt til 2 nye år, Åsmund Morgestad er stedfortreder for John
Bjorg~rd i et år til. Katrine Aas valgt til 2 nye år.
Serierenn-komiteen: Trond Are Langseth(2 nye ~r), Frode Bukkvoll(2 nye år) og ystein Kojedal(1 ~r
til)
Valgkomiteen: Frode Bukkvoll fortsetter et år til i valgkomiteen.
8: Innkomne saker: Styret roser Eivind Langseth for hans innsats som leder av skigruppa, det har
vært veldig positivt for skigruppa ~ f~ inn en god leder etter flere år uten leder.
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Innkalling til årlig møte Røros il skigruppe
Torsdag 10/3 kl 20.00
Sted: Sparebank 1 sine lokaler på Røros

Sakliste:
1.

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.

2.

Valg av ordstyrer og referent, samt 2 stk til ~ underskrive protokoll.

3.

Årsberetning 2021

4.

Årsregnskap 2021

5.

Budsjett 2022

6.

Treningsavgift/ Serierenn/ lagsmesterskap/ aktivitet

7.

Valg

8.

Eventuelt /innkommende saker
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Årsberetning Røros IL ski 2021:

2021 ble preget av korona-pandemien, men heldigvis kunne vi gjennomfar
ganske mye aktivitet utendrs. Interessen for serierenn har vert st
l 2021 planla vi 12 serierenn, 3 ble avlyst grunnet kulde. Det var opptil 75

startende p~ serierenn (16/2-21), og 89 startende p~ lagmesterskap (20/3-27).
Det ble ogs~ arrangert flere kvelder med skiskyting i langegga. For serierenn
Sesongen ble det arrangert flere barmarkstreninger med godt oppmate.

Premieutdeling for serierenn og lagsmesterskap ble gjennomfrt 8. jun1

3

Doktortjnna. Godt oppmote. Lop rundt Doktortjnna. Grilling.

Ireningsdag p~ barmark ble arrangert sammen med Haltdalen IL 23 oktober,
med 2 treningsøkter, med mat og sosialt opplegg mellom øktene.

yttedagen 2021 ble arrangert i Gymbygget 13. november. Det kom inn

me

utstyr, og det var godt oppmte. Vi hadde kiosksalg under arrangementet.
Enighet om at Gymbygget er godt egnet for dette arrangementet.
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Miljøsamling i Ramundberget ble arrangert 26-28 november. Det var 36
påmeldte. 3 treningsøkter ble gjennomført.
11 desember arrangerte vi sonerenn på TOS arena på Os. Der stilte ca 45 barn
fra Røros til start. Totalt 107 påmeldte. Enighet om at TOS-arena er velegnet for
~ arrangere sonerenn. Vi hadde også et serierenn 14/12-21 som vi arrangerte
p~ TOS-arena.
Vi ser at rekruttering i alderen 6-11 ~r er god. Vi håper at mange av disse barna
vil fortsette med ski i årene som kommer. Skigruppa har lagt vekt på miljø og
trivsel for at både barna og foreldrene, og håper at dette kan bidra til videre
ski-interesse.
Vi ser det som veldig positivt at skigruppa nå har fått leder. Mye aktivitet i 2021
har blitt initiert av leder.
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