
 
 

 

Årsmøte ØHIL Alpin 
 
Dato: 11.mars, 2019 
Sted: Benedikts Vei 15 
Tilstede: Håkon Engebu, Morten Vikanes 
 
Sak 1 – Godkjenning av innkalling 
Årsmøtet godkjenner inkallingen 
 
Sak 2 – Budsjett 2019: 
Årsmøte godkjenner budsjett for 2019 slik det foreligger. Budsjett er sendt inn til HS. 
 
Sak 3 – Årsmelding: 
For sesongen 2018/2019 for ØHIL ALPIN har vi hatt 18 utøvere. Det er flere foreldre og søsken som 
har meldt seg inn i ØHIL som familiemedlemmer, så det antas at total medlemsmasse er noe høyere. 
 
ØHIL Alpin ble overtatt av tidligere «ildsjel» Jan Eirik Vestnes som et prøveprosjekt for sesongen. 
Dette har fungert bra, og nåværende styre ønsker å fortsette med ny sesong 2019/2020.  
 
Treninger startet 7.november med innendørstreninger på Jar Idrettsbarnehage. Dette var et 
utgangspunkt for å bli bedre kjent med utøvere før trening på snø. Oppmøtet på disse 
innetreningene var relativt dårlig, og styret vurderer å kutte dette tilbud til neste sesong. 
 
Oppstart for trening i Krydsbybakken var 9.januar. ØHIL Alpin ansatte 2 ungdomstrenere fra  
Lommedalen Alpin som hovedtrenere for sesongen.  
 
Utendørstreningene har vært gjennomført hver onsdag fra 1830-2000. Oppmøte har vært bra og 
styret opplever at treningstiden passer godt for deltakende utøvere.  
 
I og med at ØHIL Alpin tok over drift fra tidligere styre var vi forberedt på at antall utøvere for denne 
sesongen ville ligge noe under det som har vært tidligere. 
 
Sak 4 – Treningsavgift 2019/2020 
Treningsavgift for ØHIL Alpin har for inneværende sesong vært kr 700,- pr.barn, ingen søskenrabatt. 
Denne treningsavgiften er for lav i forhold til antall utøvere p.t for et budsjett som skal gå i balanse. 
Styret vil derfor vurdere en økning i treningsavgift for å tilfredsstille et budsjett til å gå i balanse. 
 
Sak 5 – Innstilling av styre ØHIL ALPIN 2019/2020 
Styreleder – Håkon Engebu 
Sportslig leder – Morten Vikanes 
Økonomi ansvarlig – Magnus Gard 
 
 
Protokoll godkjent 11/3 2019 
 
 
Håkon Engebu   Morten Vikanes   


