
 
 

 

 

Geilo Idrettslag 
 

Referat styremøte i: hovedlaget 

Dato: 10.3.15 

Sted:   Vestlia Resort kl 19:00 – 22:00 

Til stede:  Espen Bille-Larsen, Peter Schiellerup, Martin Korsnes, Maria Grevsgård og Inger-

Brit Vindegg  

Kontrollkomite: Rangdi Skorve og Børre Evensen 

Admin: Daglig leder Espen Nordby Andersen 

Forfall:  
 

Saksnr: DS = Diskusjonssak    BS = Beslutningssak    OR = Orienteringssak  Merknad  

    
 

17/15 

BS 
 

 

Godkjenning av referat 

- Referatet fra styremøtet 24.2 ble godkjent  

 

 

18/15 

OR 
 

Daglig leders ( DL ) orientering 

- DL informerte om en vellykket vinterferiecamp med ca 70 deltakere 

- DL gikk gjennom en foreløpig aktivitetsplan for 2015  

- DL informerte om Idrettsglede og utgivelse før Skarverennet 

- DL informerte om Skrverennskomiteens gode arbeid fram mot 

rennet 

- DL informerte om gjennomført gruppeledermøte 

- DL informerte om mange flotte resultater fra Geilo IL sine utøvere. 

- DL informerte om Geilo Holiday sin situasjon som dessverre 

begrenser Geilo IL sin aktivitet for de alpine gruppene. Det jobbes 

med å skaffe våre grupper de beste forutsetninger ut fra dagens 

situasjon og de avtaler vi har med Geilo Holiday. 

 

19/15 

OR/BS 
 

Regnskap og økonomi 

Årsregnskap for 2014 inkl. kontantstrømanalyse, noter og beretning. 

 

Vedtak: Styret tar det fremlagte regnskap med noter og regnskapsberetning 

til etterretning og vedtar å legge det frem for Geilo Idrettslag sitt årsmøte. 

Styret vedtok også å legge frem forslag om å disponere kr. 200.000 av 

overskuddet i 2014 til Skarverennsfondet. 

 

20/15 

OR/BS 

Budsjett 2015 

Vedtak: Styret vedtok å legge frem revidert driftsbudsjett for Geilo 

Idrettslag sitt årsmøte. Budsjettert overskudd 2015; kr. 550.228. 

 

 

21/15 

OR/BS 

 

Investeringsbudsjett for Geilo Idrettslag 2015 

Vedtak: Styret vedtok å legge frem investeringsbudsjettet 2015 som 

fremlagt for Geilo Idrettslag sitt årsmøte. 

 

 

22/15 

DS/BS 

Valgkomite 

- Det jobbes med kandidater til valgkomitee og nye kandidater 

forespørres 

 

23/15 

DS/BS 
 

Planarbeid for Geilo IL  

- Lov for Geilo IL  
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Saksnr: DS = Diskusjonssak    BS = Beslutningssak    OR = Orienteringssak  Merknad  

Vedtak: Styret vedtok å legge frem revidert Geilo IL sine lover uendret for 

årsmøtet. 

 

- Org.plan 

Vedtak: Styret vedtok å legge frem revidert Organisasjonsplan for 

perioden 2015-16 for Geilo Idrettslag sitt årsmøte. 

 

- Sportslig plan 

Vedtak: Styret vedtok å legge frem Sportslig plan for perioden 2015-16 

uten endringer for Geilo Idrettslag sitt årsmøtet.  

 

- Strategi og handlingsplan 

- Verdigrunnlag og etiske rettningslinjer 

- Kriseplan 

Vedtak: styret har gjennomgått strategi og handlingsplan, verdigrunnlag og 

etiske rettningslinjer samt kriseplan og vedtar disse uten endringer. 

 

24/15 

DS/BS 

Medlemskontingenter Geilo Idrettslag 2016 

Vedtak: Styret vedtok å legge frem uendrede medlemmskontingenter for 

2016 for Geilo Idrettslag sitt årsmøte. 

  

 

25/15 

DS/BS 

Årsmøteplanlegging inkl årsmelding 2014 

Vedtak: Styret tok gjennomgangen av plan for årsmøtet til orientering.  

  

 

 Eventuelt 

 

 

 


