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Org.nr. 991 465 391 kto.5083.06.74427 

 

Protokoll: Årsmøtet Skuibakkens Venner  
Årsmøtet tirsdag 9. april 2013 
 
Årsmøtet ble åpnet kl 19.00  
Leder Morten Heldal Haugerud ønsket de ca. 40 fremmøte velkommen. 
 
Møtet ble innledet med foto fra Skuibakkens historie og restaurering 
 

SAKSLISTE: 
1. Valg av ordstyrer og referent. 
 Morten Heldal Haugerud valgt til ordstyrer, Arne Vaaler valgt til referent 
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 
3. Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 

Årsberetningen og hva som har skjedd i 2012 samt restaureringsoppgaver for 2013 ble gjenomgått med 
en overheadpresentasjon av leder og komitéledere. 
Årsberetning: Enstemmig godkjent 
Kassereren, Per Chr. Olander, redegjorde for regnskapet.. 
Foreningen har liten driftskapital og det er en utfordring at flere bevilgninger gis med utbetaling av 
utgifter etterskuddsvis.  
For den langsiktig økonomisk trygghet er det viktig at foreningen har en økonomisk minimumsreserve 
utenom driften og det vil derfor i 2013 bli arbeidet videre for å skaffe en sikkerhetskapital slik som 
vedtektene angir 
Regnskap med revisors beretning: Enstemmig godkjent. 
 

4. Budsjett og kontingent.  
Kontingenten foreslås uforandret kr 200,- for enkelt medlemmer. Enstemmig godkjent 

 
5. Styrets forslag til arbeidsprogram 

Leder redegjorde for arbeidsprogrammet. Enstemmig godkjent 
 
6. Saker som er angitt i innkallingen. 

Ingen saker var meldt. 
 
7. Valg av:  

• Leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett - syv styremedlemmer. Normal funksjonstid for 
styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to eller tre styremedlemmer er på 
valg hvert år 

• Råd, maks fem medlemmer 
• Revisor 
 Valg komiteenes leder, Johan Persbråten, redegjorde for valget hvor fire styremedlemmer var på 

valg og et annet ba seg fritatt før tiden på grunn av sitt arbeide.. Et nytt medlem ble foreslått for å 
ta det gjenværende år.  

.  Alle ble enstemmig valgt med akklamasjon. 
 

• Valgkomité, tre medlemmer. 
 Styret redegjorde for valgkomiteen hvor et medlem var på valg og tok gjenvalg for tre nye år. 

  Alle ble enstemmig valgt med akklamasjon. 
 
 Vi takker Hans-Petter Løken for tiden i styret og og for arbeidet for Skuibakken og ønsker ham 

velkommen tilbake ved neste anledning enten det er til dugnad, spesielt prosjekt eller i styret. 
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Styre og tillitsvalgte 2013-2014 
Styre: 
Leder:  Morten Heldal Haugerud 67 13 34 18 / 957 57 236 1 år  
Nestleder:    
Sekretær: Arne Vaaler,  67 13 03 01 / 905 78 163 2 år 
Kasserer: Per Christian Olander, 67 13 47 18 / 907 80 464 2 år 
Styremedlemmer: Bjørn A. Hole  67 13 20 94 / 932 63 690 1 år  
 Paul Geir Kaasa 67 13 33 67 / 901 60 220 2 år 
 Harald Kolstad 67 12 15 63 / 918 00 422 2 år 
 Sidsel Kolberg 67 54 03 59 / 466 12 005 1 år  
 Knut Woxman 67 13 24 65 / 977 13 999 1 år 
 Viggo Kristiansen  67 54 59 21 / 975 15 127 1 år 
 Widar A Tandberg 67 13 44 00 / 970 11 564 1 år  
 Tore Berger 67 13 39 06 / 913 45 218 1 år 
Styret konstituerer selv nestleder. 
Revisor:  Nils Roger Harboe  92484144    
Valgkomite:  Johan Persbråten (leder) 67 13 60 52 / 915 77 904   1år 
 Atle Korsmo  67 17 29 02 / 906 63 254 2år 
 Gjert Andersen 66 79 80 68 / 934 96 299  3år 
Rådet: 
Rådet fungerer som: rådgiver, resurs gruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad med mer 
 - Odd Hammernes  (Tidl. Leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner”)  90762287 
 - Ole Petter Bjerkek  (Kulturminne) 67 13 23 71 / 97071868 
 - Eystein Kleven  (Juridisk, økonomi)  90687501 
 - Alfred Andersen  (Teknisk og skiarrangement)  95167450 
 - Carl Erick Fuglesang (Tidl. Skuibakken ansvarlig og hopper)  90681876 
  
Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet. 
 

Åpent Møte 
 

Det ble i pausen servert fylt kringle, kaffe og mineralvann. 
 

Johan Persbråten og Arnfinn Otterstad fortalte historier relatert til 9. april 1940 og til Skuibakken. 
 

Foredrag: Per Bergerud, Svene IL fortalte fra sin aktive karriere med opplevelser i Skuibakken og i andre 
bakker rundt om i verden 
Fordraget ble innledet ved klipp fra NRK ”Sportsrunden” 1985 ved Arne Scheie, hvor Per Bergerud ble Norgesmester i 
Skuibakken med avsluttende hopp på 113m. Stil 19,5 + 4x19 Klappsalver fra salen! (Ref. Skuibakken DVDen).  
Per Bergeruds foredrag var underholdende og reflektert. Han fortalte om hvordan han hadde begynt på småhopp på 
jordet allerede som treåring, med en hoppkyndig far som inspirator og trener. Om sine opplevelser som skihopper og 
idrettsmann, samholdet og inspirasjonen fra de eldre - inkl Kongsberggutta og Bjørn Wirkola, som han slo i et renn, og 
hvordan han fikk muligheten til å benytte erfaringene inn i yrkeslivet etter hoppkarrieren. At han ble tatt ut som junior 
til å hoppe med ”gutta på landslaget” var en stor inspirasjon. Betydningen av mental trening ble understreket. 
Skuibakken var en av hans favorittbakker. Bakken var slik at han fikk trøkk i bena i overgangen ut på hoppet. Følte at 
han fløy og hadde bra høyde også i slutten av svevet slik at kunne forberede et godt nedslag. Alt dette passet ham godt. 
Fire seiere i Skuibakken 1977, 78, NM79 og NM85.. Det å ha Skuirennet mandag etter Holmenkollrennet var optimalt. 
Fikk alle topphopperne hit og det var ”tett av folk”. Han var glad for at Skuibakken fikk oppleve dette og at bakken nå 
ble tatt vare på. Ved justering med snø, hoppvinkel og fart i tilløpet er det ingen umulighet å arrangere showrenn i 
Skuibakken. Det ble mange spørsmål fra et svært interessert og engasjert publikum.. Det kunne gjerne vært flere yngre, 
også idrettsutøvere blant tilhørerne - foredraget var mye myntet på dem. 
 
Per Bergerud tok 8 NM gull og er innhaver av Holmenkollmedaljen. Vant 4 ganger i Skuibakken. Satte ny bakkerekord 
i Skuibakken i 1978 med 112,5m. Har vunnet 4 WC renn. VM 1985 i Seefeld, gull i storbakke og bronse i 
normalbakke. Han var også med på å vinne gull i laghopping under VM 1982 i Holmenkollen. Han har stor 
internasjonal deltagelse. Nå er han direktør i bemanningsselskapet Proffice og styreleder i Skiforeningen. 
 
Møtet ble avsluttet kl 22:00 

Skui 12.04.2013 
 

sign.  sign 

Morten Heldal Haugerud, ordstyrer Arne Vaaler, referent 


