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ØHIL alpin 
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Lørdag 15.05.18 kl. 19.00 i Kragerø 

 
 
Saksnummer Sak Ansvarlig 
1 Sak 1,  

Treningsbakke ØHIL Alpin benytte og 
treningstid. 

Morten Vikanes 

2 Sak 2 
Årskull fokus for ØHIL alpin. 

Håkon Engebu 

3 Sak 3  
Innkalling til nytt styremøte og overtakelse 
av ØHIL alpin fra forrige leder. 

Håkon Engebu 

 

 
Innkalt: 
Håkon Engebu, Christian Stålem og Morten Vikanes.  
 
Forfall:  
Ingen 
 
Referent:  
Håkon Engebu 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 15.05.2018 
Saksnummer 1 
Saksbehandler Morten Vikanes 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Treningsbakke ØHIL Alpin benytte. 
Bakgrunn:  
 
ØHIL Alpin ønsker å undersøke mulighet for å benytte Kolsåsbakken som treningarena. Styret har 
på et tidligere tidspunkt vært i kontakt med Kolsåsbakken og fått bekreftet at dette er mulig. 
Alternativt vil Lommedalen Skisenter bli benyttet som treningsarena.  
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret undersøker videre hvilke muligheter ØHIL Allpin har for å benytte de to bakkene, samt 
innhenter evt. priser på trening i anleggene samt priser på heiskort. 

 
Bemerkninger: 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 15.05.2018 
Saksnummer 2 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Vedtak 
Saksnavn Årskull fokus for ØHIL alpin. 
Bakgrunn:  
 
For sesongen 2017-2018 har det ikke vært drift i ØHIL Alpin. Styret ønsker å bygge opp igjen en 
god kultur og interesse i ØHILs nedslagsfelt for alpint. For å ivareta nye utøvere best mulig ønsker 
styret å fokusere på årskullene 2010-2012 (1. - 3.klasse) fra høsten 2018. Når det er bygget opp 
en god base med utøvere ser styret for seg å utvide med andre årskull. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret vil for kommende sesong fokusere på årskullene 2010-2012 (1. - 3.klasse). 

 
Bemerkninger: 
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Idrett/utvalg ØHIL alpin 

 

Møtedato 15.05.2018 
Saksnummer 3 
Saksbehandler Håkon Engebu 
Type sak Vedtak 
Saksnavn Innkalling til nytt styremøte og overtakelse av ØHIL alpin fra forrige leder. 
Bakgrunn:  
 
For sesongen 2017-2018 har det ikke vært drift i ØHIL Alpin. Styreleder og styre fra forrige periode 
er gått av og nytt styre er tiltrådt. Det vil være behov for et overtakelsesmøte fra gammelt til nytt 
styre, samt å gjennomgå forrige styrets saksdokumenter, treningstilbud og materiell. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret vil innkalle nytt og gammelt styre før sommeren for å overlevering. Dato avtales nærmere.  

 
Bemerkninger: 
 
 

 
 


