INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BÆRUMS SKIKLUB
Møte:
Dato:
Tid:
Sted:
Sak nr
1

Årsmøte i Bærums Skiklub, Hovedstyret
Torsdag 27. mai 2021
19.00
Digitalt årsmøte
Sak
Åpning.

2

Godkjenning av antall stemmeberettigede.

3

Valg av funksjonærer, ordstyrer og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

4

Godkjenning av innkalling og saksliste.

5

Hovedstyrets årsberetning 2020 for Bærums Skiklub.
Forslag til vedtak: Hovedstyrets årsberetning ble enstemmig vedtatt.

6

Årsregnskap 2020 for Bærums Skiklub.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet ble vedtatt som klubbens regnskap for 2020.

7

Fastsette medlemskontingent.
Forslag til vedtak: Hovedstyret foreslår at medlemskontingenten for enkeltmedlemmer økes
fra kr 450,- til kr 550,-, familiemedlemmer økes fra kr 990,- til kr 1200,-, Skigøy økes fra kr
200,- til kr 300,- og pensjonistmedlemmer opprettholdes på kr 200,-.

8

Vedta klubbens budsjett 2021 og 2022
Forslag til vedtak: Klubbens budsjett for 2021 og 2022 ble enstemmig vedtatt.

9

Omdisponering av kapital i Solbergfondet for å dekke egenandelsfinansiering av
spillemiddelprosjektene ny garasje + ny drifts/servicebygning.
Forslag til vedtak: Søknad om omdisponering av kapital mht Solbergfondet med kr 2 mill. for å
dekke nødvendig egenkapital ved bygging av de to spillemiddelprosjektene ny garasje og ny
drifts/servicebygning ble innvilget. Punket ble vedtatt på Årsmøtet i 2020 og er med dette
gyldig/gjeldende iht Solbergfondets retningslinjer.

10

Valg
Forslag til vedtak:
Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bærums Skiklub
Postboks 81, 1313 Vøyenenga
Besøksadresse
Borkenveien 4, 1339 Vøyenenga

Dag Rune Langehaug
Rolf Jarle Aaberg
Anders Gjære
Hilde Matheson
Ann-Kristin Leknes

(alpint)
(langrenn)
(freeski)
(alpint)
(skiskyting)

Telefon: 67 13 04 13
E-post: post@bsk.idrett.no
Bankkonto: 5130.05.04241

Velges for ett år ad gangen
Velges for ett år ad gangen
Ikke på valg i 2021
Velges for 2 år
Ikke på valg i 2021
Org. nr. 974920 492

Sak nr

Sak
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor :
Kontrollkomitè:
Valgkomitè:

Kyrre Tamber
(snowboard) Velges for to år
Jon Aarbakke
(langrenn)
Velges for ett år
Jeanette Reinholdtsen (alpint)
Velges for ett år
Nitschke AS ble valgt som revisor for regnskapsåret 2021.
Eilert Flågan, Knut Løken, Bjørn Einar Kihl (vara)
Nils Martin Stølen, Henning Sørensen, Kathrine Kahrs Flage
Hovedstyret har ansvar for å finne en ny kandidat til valgkomiteen.

Kirkerudbakken Skisenter:
Leder:
Knut Styrvold
Valg av representanter til ting/møter:
Styret får fullmakt til å oppnevne representanter.

Saksdokumenter legges ut på nettsidene til Bærums Skiklub senest en uke før møtet.
Stemmeberettigede er alle medlemmer av klubben som har fylt 15 år, har vært medlem i minst en måned,
og ikke skylder klubben kontingent.
På grunn av restriksjoner ifm Covid-19 på møteaktiviteter blir årsmøtet gjennomført digitalt.
Alle som ønsker å delta må sende en mail til post@bsk.idrett.no. Oppgi navn og din mailadresse.
Du vil så få tilsendt en link fra styreleder Dag Rune Langehaug til møtet, slik at du kan logge deg inn og
delta på møtet via din pc/mac.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret
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