
  ÅRSMØTE I VEFSNHOPP 20.01.2014 
    MOSJØEN HOTELL 
 
     KL. 19.00 
 
Til stede: Vidar Johansen, Asle Kvanndal, Svein Arthur Johansen, Alv-Arne Vilhelmsen, Brynjulf 
B. Svendsen, Andreas Breimo, Roger Nygård, Liv Storjord 
 
Sak 1: Åpning 
Vidar ønsket velkommen 
 
Valg av møteleder og referent. 
Møteleder: Vidar 
Referent: Liv 
 
Årsmelding: Vidar refererte 
� Har vært avholdt 3 styremøter i perioden i tillegg til årsmøte og planleggingsmøte 
NNM/Vårhopprennet 
� Økonomien i laget er god 
� Arrangementer: Det har vært arrangert 3 kretsrenn i Storhaugen. Vårhopprennet med innlagt 
NNM måtte utsettes 14 dager pga store snømengder 
� Den tradisjonelle hoppskolen var planlagt i slutten av mars, men ble ikke gjennomført pga 
store snømengder og liten interesse. Hadde faste treningskvelder for rekruttene, hver tirsdag. 
� Deltakelse i renn: VefsnHopp har vært representert i krets/sonerenn, Solan Gundersen, RC i 
Tromsø og Trondheim, Hovedlandsrenn i Folldal, NC Hopp og Kombinert, NM Kombinert Jr. og 
Sr. I tillegg har Anette Sagen vunnet NM, NC og deltatt i WC (også seier). Hun ble nr. 5 i WC for 
damer. 
� Høsten 2013: Miljøsamling i Trondheim, innetrening 2 faste kvelder fra oktober. Stilte også 
på Barnas Idrettsdag. 
� Ellers har det vært god dugnadsinnsats i bakken 
 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 
Sak 2: Regneskap 
Brynjulf gjennomgikk regnskapet for året som gikk. Laget har forholdsvis god økonomi. Har gått 
med et lite overskudd i år. Flere reparasjoner venter + flytting av bua, så det er greit å ha en buffer. 
 
Regnskapet er ikke revidert, men det ble foreløpig godkjent. Styret får fullmakt til å godkjenne 
regnskapet på et styremøte seinere når det er blitt revidert. 
 
Sak 3: Budsjett for 2014 
Vidar gikk gjennom forslag til budsjett. 
Litt diskusjon rundt skriving av reiseregninger. Noen er litt sløv og glemmer å skrive. 
 
Kjøp av snøfres 
Svein Arthur får fullmakt til å kjøpe en brukt snøfres hos Bredesen (anbefaling: Yanmar) 
 
Sak 4: Valg av styre: 
Valgkomitè har vært: Asle Kvanndal og Alv-Arne Vilhelmsen 
Forslag til nytt styre: 
– Leder: Vidar (1 år til) 
– Kasserer: Brynjulf (for 2 år) 



– Sekretær: Liv (for 2 år) 
– Styremedlem: Alv-Arne (ikke på valg – 1 år igjen) 
– Styremedl.: Svein Arthur (1 år til) 
– Styremedl. og oppmann: Asle (1 år til) 
 
Vidar ønsker en del avlastning. Det foreslås at andre kan ta ansvar for bla. Organisering av 
dugnader, selge annonser m.m. 
Mer av arbeidsfordelinga gjøres på styremøtene. Det er en forutsetning for at Vidar påtar seg 
ledervervet. 
 
Forslaget til valgkomitèen vedtas! 
 
        Møtet slutt kl. 20.40 
 
 
 
 
 


