
 
 
Årsmøte ØHIL Alpin 
 
Dato: 11.mars, 2020 
Sted: Benedikts Vei 15 
Tilstede: Håkon Engebu, Morten Vikanes (Gjennomført pr. Telefon pga av corona). Fraværende 
Magnus Gard 
 
Sak 1 – Godkjenning av innkalling 
Årsmøtet godkjenner innkallingen 
 
Sak 2 – Budsjett 2020: 
Årsmøte godkjenner budsjett for 2020 slik det foreligger. Budsjett er sendt inn til HS. 
Alpin mottok støtte fra DNB Sparebankstiftelsen på kr 50.000,-. Dette har gått med til innkjøp av mye 
nytt materiell, som f.eks tidtagerutstyr, radio, slalomporter osv. 
 
Sak 3 – Årsmelding: 
For sesongen 2019/2020 for ØHIL ALPIN har vi hatt 13 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. 
 
Det ar ikke vært noen innendørstrening på høsten 
 
Oppstart for trening i Krydsbybakken var 8.januar. ØHIL Alpin har ansatt de samme 2 
ungdomstrenere fra Lommedalen Alpin som hovedtrenere for årets sesong som i fjor. Dette har 
fungert veldig bra.  
 
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 Coronaviruset kom i begynnelsen av mars og begrensninger ble gitt all aktivitet, var siste 
trening 4.mars 2020. Alle treninger etter 4.mars og klubbmesterskap ble derfor avlyst.  
 
Sak 4 – Treningsavgift 2020/2021 
Treningsavgift for ØHIL Alpin har for inneværende sesong vært kr 900,- pr.barn. Denne 
treningsavgiften er fortsatt 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 2020/2021 
Styreleder – Håkon Engebu, friaktiv@hotmail.com, tlf 911 61 465 
Sportslig leder – Morten Vikanes, morten@hawkeiendom.no, 952 33 336 
Økonomi ansvarlig – Magnus Gard, Gard, magnus.gard@storebrand.no, 920 57 933 
 
 
Protokoll godkjent 17/3 2020 
 
 
Håkon Engebu   Morten Vikanes   


