
Referat 
Saksliste årsmøte NTNUI-langrenn mandag 22. januar 2019 

 

Sak 1: Godkjenne innkalling og dagsorden  

Godkjent ved akklamasjon 

 

Sak 2: Valg av dirigent og referent  

Lagt frem av Jørund. Godkjent ved akklamasjon 

 

Sak 3: Gjennomgang og behandling av årsberetning 2018 

- 3.1: Jørund gjennomgår styrets sammensetning. Foreslår at uttakskomiteen velges på høsten i 

stedet for på generalforsamling fordi man elles er midt i sesong. 

- 3.2: Gjennomgang av Anna, sier hun har mast mye ila året, men likevel kommer det 

overganger mot slutten. Skal bli nytt medlemssystem, jobb for neste nestleder. 

- 3.3: Ole var ikke tilstede, gjennomgang ved Sebastian og Jørund. Det er nytt med Team 

NTNUI Sweco, øremerket beløp. Håper at det kan være et tilbud som gjør NTNUI attraktivt 

for både elite og bredde. Ønsker at flere skal melde overgang. Avtale med Hank Sport er som 

tidligere. Välädalen ønsket som ekstra sponsor, kan da få bedre tilbud om samling til samme 

pris. 

- 3.4: Lagt frem av Andreas. Liten økning i omsetning, tyder på bra aktivitet i gruppen. 

Omsetning i forbindelse med Teamet er ikke tatt med i denne beregningen. Ser på dette året 

som et læringsår fordi det er første gang. Tok i år litt utbytte av Gråkallen opp, vil fortsette 

med det. Pga problemene med kleslageret foreslår man å budsjettere med 10 000 i pluss neste 

år, vil ha litt å gå på. Trolig 139 000 langrennsgruppa må kjøpe opp fordi Assistco gikk 

konkurs. HS og langrennsgruppa har begge ansvar for dette, usikkert hvordan beløpet skal 

deles. Kan sette av 10 000 hvert år for å håndtere dette.  

- 3.5: Jonas legger frem. Fra mars avsluttet man onsdagstreningen. Har prøvd litt andre ting, for 

eksempel surprisetrening, gutte-jente-trening etc. har vært ok oppmøte på søndagstreningene 

når man har hatt to stk 

o Konkurranser: veldig godt oppmøte på hyttekarusellene. I vinter bytter man litt 

mellom tirsdag og onsdag når det gjelder hyttekarusell pga evt langløp i helgen. Få 

deltakere på studentlekene, krasjet med Vasan. Gråkallen opp ble en suksess, over 200 

deltakere.  

- 3.6 Lagt frem ved Markus. Rekordoppmøte på barmarkssamling. Veldig mange påmeldte til 

Bruks også, men noen avmeldinger i siste liten. Hyttene begynner å bli litt slitne. Kan prøve å 

få til Välädalen til neste år.  

- 3.7: Gjennomgang av Gunnar. Hyttedating var nytt, gode tilbakemeldinger. Kjempebra 

oppmøte på bli-kjent-trening. Surprise-Wednesday var nytt, et alternativ til hardøkter 

- Juleøltest: anbefaler at man kjøper glass med en gang. Ble mye ventetid 

- 3.8: Gjennomgått av Elise ny lue og ny jenteshorts. På hjemmesiden er det oppdatert oversikt 

over lagerbeholdning.  

- 3.9. Lagt frem av Sindre. Nytt av året er at PWC ikke vil fornye samarbeidsavtalen. Prøver å 

finne en erstatter. 



- 3.10: Gjennomgang ved Sebastian. Prøver å holde seg til mail for kommunikasjon. Kan bli 

flinkere til å ha kommunikasjonen på engelsk, hjelper utvekslingsstudenter. 

 

Sak 4: Gjennomgang og behandling av årsregnskap 2018 

Årsregnskap gjennomgått av Faanes. Årsmøtet godkjenner ved akklamasjon. 

Sak 5: Gjennomgang og behandling av budsjett 2019 

Budsjett for 2019 ved Faanes: satser på ekstrainntekt for Gråkallen opp neste år også. Nytt av året er å 

sette av penger til sosiale tiltak og styret. Godkjent ved akklamasjon, men må endre årstall. 

Sak 6: Valg av nytt styre 

Lagt frem av Ingrid. Innvendinger til valg: Anna foreslår at man velger leder først. Blir enige om dette. 

Alle verv like som i sakspapirene, godkjent ved akklamasjon. Årsmøtet godkjenner nytt styre. 

Sak 7: Behandling av innkomne saker 

Diskutert om man skal ha medlemsavgift for å få dekket klesutgiftene. Vil heller gi litt mindre støtte til 

arrangementer.  

Lagt frem av Sindre: forslag til vedtak om førsterett for medlemmer ved påmelding til arrangementer. 

Styret får mulighet til forhåndspåmelding. Hvordan skal man definere «medlemmer»? Anna med 

argument om at nye medlemmer kan bli med på samlinger og så få lyst å melde seg inn. 

Utenlandsturen er egentlig det største problemet. Endrer vedtaket til at det kun gjelder arrangementer 

med 30 eller mindre plasser. Medlemmer defineres som refusjonsberettigete.  

Sak 8: Eventuelt 

Bra is og kake. Jonas foreslår afterski etter NM-banketten.  

  



 


