
 
 
Årsmøte ØHIL Alpin 
 
Dato: 4.mars, 2021 
Sted: Benedikts Vei 17 
Tilstede: Håkon Engebu, Morten Vikanes, Magnus Gard, Torunn Kvitli 
 
Sak 1 – Godkjenning av innkalling 
Årsmøtet godkjenner innkallingen 
 
Sak 2 – Budsjett 2021: 
Årsmøte godkjenner budsjett for 2021 slik det foreligger. Budsjett er sendt inn til HS. 
Alpin har hatt innsamlingsaksjon på Spond og fått in kr. 9966,-. 
Budsjettert positivt resultat på kr 2557 + 9966 = 12 541,- 
 
Sak 3 – Årsmelding: 
For sesongen 2020/2021 for ØHIL ALPIN har vi hatt 19 utøvere som er 6 fler enn året før. Det er flere 
foreldre og søsken som har meldt seg inn i ØHIL som familiemedlemmer, så det den totale 
medlemsmasse er noe høyere. Vi har i år fått flere jenter med fra 1.klasse slik at fordelingen mellom 
jenter og gutter er henholdsvis 11 gutter og 8 jenter. Alderen er fra 6-11 år. Hovedsakelig er barna 
tilhørende på Hosle skole. 
 
Det har ikke vært noen innendørstrening på høsten 
 
Oppstart for trening i Krydsbybakken var 6.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.  
 
Klubbmesterskap er planlagt til 24.mars. I utgangspunktet tenkt åpent for alle i ØHIL, men pga 
coronarestriksjone vil dette kun være for utøvere som er med i ØHIL Alpin. 
 
Sak 4 – Treningsavgift 2020/2021 
Treningsavgift for ØHIL Alpin har for inneværende sesong vært kr 900,- pr.barn og kr 700 for søsken. 
Denne treningsavgiften er for satt i forhold til 20 utøvere for å gå i balanse. Styret vil holde treningsavgift 
uendret slik at dette er et incentiv til å delta, og heller satse på dugnadsarbeid eller støtteordninger for å 
dekke eventuelle underskudd. 
 
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 
 
Styret ble gjenvalgt. 
 
Protokoll godkjent  
 
Håkon Engebu   Morten Vikanes  Magnus Gard  


