ALPINGRUPPA
Protokoll – Årsmøte for 2014 i Geilo IL Alpingruppa
Tid: 11. februar 2015 kl. 18.00
Sted; Møterommet i Geilohallen
Agenda;
1.Styrets sammensetning
Leder; Trine Prestsveen Gaustad
Nestleder; Trine Tviberg (fritatt fra vervet september 2014)
Økonomiansvarlig; Bjarte Søgaard
Styremedlem Bjørn Åge Misund
Styremedlem Thordis Hjorleifsdottir
Vara; Asle Gaustad Kvinlog og Iris Erdmann Litland
2. Idrettslig prestasjon v/Disa
Se vedlegg 2a.
3. Dugnader
- Skarverennet 2014 – ansvar for drikkestasjon 3
- Skarverittet 2014- Ansvar for drikkestasjon «Utsikten»
- Sykkelrittet Voss – Geilo 2014 - Ansvar for stasjon »innlevering av sykler» for transport retur Voss
- Bruktsportsalg 2014 – Ansvar for innlevering, salg, regnskap
- «Familiens dag» - Ansvar for presentasjon av alpingruppa
- «Skicamp»- Ansvar for aktivitet en dag i vinterferien
4. Styrets arbeid
Det er avholdt 4 styremøter gjennom 2014, i tillegg til 2 foreldremøter.
- Koordinering av renn i vår regi. Oppdateringer på Skiforbundet.no, alpingruppas websider, program,
funksjonærlister, utstyr, premier, start- og resultatlister)
- Opprettelse av arrangementkomitee i forbindelse med Hovedlandsrennet 2015 i tekniske disipliner på Geilo
- Oppfølging av «årshjul» for alpingruppa
- Rekruttering til alpingruppa
- Opprettelse av materiellforvalter for utstyr og klær
- Innkjøp av nye klær til løpere og trenere
- Budsjett og regnskap
- Opprettelse av «Dropbox»
- Opprettelse av løperoversikter
- Opprettelse av sportslig plan (treningsplaner) i samarbeid med trenere
- «Ansettelser» av trenere
- Koordinere trenermøter
- Samarbeidsavtale med Buskerud Skikrets (treningssamlinger og møter)
- Samarbeidsavtale med Hallinglaget
- Samarbeidsavtale med Geilo Skiheiser for treningstider, renntider, heiskort, booking av traseer og utstyr
- Igangsettelse av sponsoravtaler
- Levert artikler til «Idrettsglede»
- Foreldremøter
- Dugnad; salg av nøtter
- Oppfølging av stipendordninger i Geilo IL
- Deltakelse på gruppeledermøte i Geilo IL

5. Idrettslig aktivitet
Se vedlegg 5A
6. Sosiale arrangement
Alle treninger og dugnader i regi av Geilo IL Alpin er en arena for å ha det sosialt. Alle løpere, trenere, ledere og
foresatte har bidratt. Dette er også et viktig tema for samlingene med Hallinglaget og Buskerud Skikrets.
Sosiale medier er også benyttet for å skape engasjement rundt treninger og renn.
7. Idrettsarrangement
12. januar 2014; Slalåm. Kvalifikasjonsrenn for landsfinale og hovedlandsfinale.
21. februar 2014; SuperG x 2. Kvalifikasjonsrenn for landsfinale og hovedlandsfinale og kretsmesterskap.
9. mars 2014; Storslalåm. Sonerenn
5. april 2014; Storslalåm parallell. Klubbmesterskap
8. april 2014; Storslalåm. Telenorkarusellen
12.-14. desember 2014; Storslalåm, Slalåm og Superkombi (SuperG og slalåm). Førjulscup
8. Anlegg og utstyr
Innkjøp; 140 jr. staur, 40 portflagg, 20 korte staur, 2 driller, Geilo IL hovedlaget: cnett med Geilo IL logo.
Bekledning; Fartsdresser og nye skijakker og bukser til alle løpere fra 9 år. Supplering på trenerjakker/bukser.
Skibank; Ingen nye innkjøp. Alle ski er i bruk, bortsett fra to SG ski
Containerlager; Utstyr lagres der. Fungerer bra, men er litt trangt.
Havsdalen Skisenter; Nye master med nye lamper på plass. Trenger fortsatt noe justering før det blir helt topp. I tillegg
må det hvert år gjøres avtale med Geilo Holiday om varmestue og tilgang til toaletter.
9. Økonomi
Vedlegg 9A.
10. Valg – for 2015/2016 v/ Valgkomitee leder Kristin Bjørnsson og nestleder Håvard Veslehaug
Det ble tatt en avgjørelse at skal sitte 5 personer i styret, i tillegg til 2 vara.
Valg;
Håvard Veslehaug, valgt for x år
Kristinn Bjørnsson, valgt for x år
Siri Gaustad Kvinlog, valg for x år
Disa Hjorleifsdottir, ikke på valg, har 1 år igjen
Årsmøte gir det nye styret godkjenning for selv å velge en person til inn i styret, og hvor lenge alle sammen er valgt til
å sitte. ( 2 personer må sitte i 2 år). Ny leder må informere daglig leder i Geilo IL om dette, samt hvem som blir valgt
som leder i alpingruppas styre.
Ny valgkomitee;
Andreas Uthus og Odd Erik Brattaker
11. evt.
11A: Styret i 2014 ber det nye styret i alpingruppa fortsette det gode arbeidet med rekruttering, de sportslige planene
og oppfølging av arbeidsoppgaver som står i «årshjulet».
11B: Videre ber vi at det nye styret forsetter arbeide med å få inn sponsorer til alpingruppa, ref. at denne inntekten
skal knyttes opp mot «klesbanken». (Geilo Fjellandsby/Kikut, Uthusslaata, Øen Hyttebygg, Ustekveikja Energi,
Vestlia/Highland, Geilobygg, Bilplaneten, Geilo Holiday).
11 C:«Ski- og Klesbank»- Vi oppfordrer det nye styret til å innhente klær og ski som er utlevert etter endt sesong
14/15, for å være sikre på at «ski- og klesbanken» er oppdatert og ajour. Utlevering bør skje når sesongen 15/16
starter igjen.
11D: Protokollen godkjennes av årsmøtet.
Styret for 2014 takker for tillitten som er vist, og vi ønsker det nye styret lykke til for alpinidretten i Geilo IL.
Geilo, 11. februar 2015
Trine Prestsveen Gaustad

