Protokoll: Årsmøtet Skuibakkens Venner
Onsdag 26. mars 2019
Årsmøtet ble åpnet kl 19.00
www.skuibakken.no
Leder Morten Heldal Haugerud ønsket de ca. 50 fremmøtte velkommen.
(Under det etterfølgende foredraget var det ca. 60 fremmøtte)
Møtet ble innledet med fotokavalkade fra Skuibakkens historie og restaurering samt filmklipp fra Skuirenn
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 2018 samt restaureringsoppgaver utført ble gjennomgått ved en
overheadpresentasjon av leder.
Årsberetning: Enstemmig godkjent.
Kasserer Per Chr. Olander redegjorde for regnskapet. Foreningen har en del udisponerte midler stående
som skyldes at det er etterslep på utføring av planlagte og nødvendige oppgaver. Dette skyldes
hovedsakelig manglende tilgang på kompetente fagfolk. Oppgavene planlegges utført så raskt som
mulig i 2019. For den langsiktig økonomiske trygghet er det viktig at foreningen har en økonomisk
minimumsreserve utenom driften og det vil derfor i 2019 bli arbeidet videre for å skaffe
sikkerhetskapital slik som vedtektene angir.
Grasrotandelen:
Det ble opplyst at det siden 2011 er kommet inn kr 21392,52 og antall spillere som gir og årlig
innkommet beløp er økende. Dette er en veldig hyggelig utvikling. Midlene settes inn på
sikkerhetskontoen.
Regnskap med revisors beretning: Enstemmig godkjent.

4.

Budsjett og kontingent.
Kontingenten foreslås uforandret kr 200,- for enkeltmedlemmer. 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
Valgkomiteen v/ Johan Persbråten redegjorde for valget hvor syv styremedlemmer var på valg.
Alle tok gjenvalg. Valgkomiteen og styret ser gjerne at flere blir med og/eller deltar i komiteene.
Med flere deltagere blir det ikke så mye på den enkelte og det er bra for rekrutteringen.
.
Alle valgt ved akklamasjon.
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Valgkomité, tre medlemmer.
Styret redegjorde for valgkomiteen hvor et medlem var på valg og tok gjenvalg for tre nye år.
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Styre og tillitsvalgte 2019-2020
Styre:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Morten Heldal Haugerud
Konstitueres av styret
Arne Vaaler,
Per Christian Olander,
Paul Geir Kaasa
Harald Kolstad
Sidsel Kolberg
Knut Woxman
Viggo Kristiansen
Widar A Tandberg
Ole Kristoffersen
Kåre Smeland

67 13 34 18 / 957 57 236

1 år

905 78 163
67 13 47 18 / 907 80 464
901 60 220
/ 918 00 422
67 54 03 59 / 466 12 005
67 13 24 65 / 977 13 999
975 15 127
67 13 44 00 / 970 11 564
970 71 054
913 17 328

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Revisor:
Valgkomite:

Nils Roger Harboe
Johan Persbråten (leder)
Atle Korsmo
Gjert Andersen

924 841 44
67 13 60 52 / 915 77 904
67 17 29 02 / 906 63 254
66 79 80 68 / 934 96 299

1 år
1 år
2 år
3 år

Rådet:
Rådet fungerer som: rådgiver, resurs gruppe, idegenerator, korrektiv, kontakt utad med mer
- Tore Berger
(Tidl. Leder NSF hoppkomité. Nå ”Hoppsportens venner”)
- Ole Petter Bjerkek
(Kulturminne)
67 13 23 71 /
- Eystein Kleven
(Juridisk, økonomi)
- Alfred Andersen
(Teknisk og skiarrangement)
- Carl Erick Fuglesang (Tidl. Skuibakkenansvarlig og hopper)

91345218
97071868
90687501
95167450
90681876

Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet.
------*****------

Kveldens foredrag ved: Thor Gotaas.
"Før og etter WIRKOLA"
Norsk hoppsport fra 1940 til 1990

Mange interesserte tilhørere til Thor Gotaas foredrag på årsmøtet 2019 i Skuibakkens Venner.
Begge foto Morten Heldal Haugerud
Thor Gotaas som er folkeminnegransker og forfatter av et stort antall bøker mange om skisport. fortalte
med stor innlevelse om tiden etter 1940 og hvordan norske hoppere gjorde seg bemerket både nasjonalt og
internasjonalt. Han fremholdt at «han ikke hadde noe greie på skihopping» (det tekniske, red. anm.) desto
mer hadde han oversikt over personer fødselsdager og årstall, hvor de hadde vært og hva de hadde gjort og
han hadde filosofert mye over hva som drev dem – «Hva er det med skihoppingen som får noen til å sette
utfor disse bakkene?!
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Å høre Gotaas fortelle var en svært morsom og inspirerende opplevelse. Han fikk frem sjelen i skihopping og
fortalte om de mange personligheter som sporten har hatt og
omfavnet. Gotaas er et oppkomme av anekdoter og det var
ikke fritt for at folk lo så de nesten datt av stolen.
«Skihoppere var stilige karer med strekkbukser,
bakoversveis og slips, mens langrennsløpere gikk i slitte
dresser, ble borte i skogen og var dekket med slim når de
kom i mål.» Likevel var han selv mest langrennsløper.
Han viste også bilder fra hoppanlegg som var imponerende
og som også står i dag, til de som, dersom dagens
arbeidstilsynet hadde sett de, hadde blitt revet med det
samme. «Før var ingenting farlig, nå er alt farlig!» sa
Gotaas.
Gotaas viste foto av mange
kjente skihoppere gjennom
tidene, hvor også noen var til 20
i stil, som bl.a. Toralf Engan

V-stilen er sikrere og gir
lengere hopp, men Toralf
Engan er stiligere.
Her i Falun 1960 til "bare"
5x19 i stil.
(Begge foto fra foredraget
og boken «Før og etter
Wirkola»)
Andre hadde ikke like god stil,
men likevel imponerende
kontroll.

Inge Lindquist i Falun i 1962. Han merket i
tilløpet at bindingen var løs og prøvde å feste
den, men mistet skien i lufta, landet på et bein og
sto på 56 m. Han var etter eget utsagn ikke redd,
kanskje derfor gikk det også bra
Foto Stein Berg/Østlendingen
Vi var meget heldige, og satte stor pris på, at Gotaas
kunne komme og at tilhørerne fikk valuta for
fremmøtet er det definitivt ingen tvil om
- En stor kveld!
Og de som ville - kjøpte bøker med Gotaas signatur.

Salg av medlemseffekter og bøker på Årsmøtet:
- Caps: med Skuibakkens Venner logo.
- «Skuibakken – en kongelig hoppbakke» av Hans L. Werp,
- «Erling Kroken Storhopperen fra Vadsroa» av Hans L. Werp,
- «Halvor Næs, Trysilgutten» av Hans L. Werp,
- «En Barkbille i champagnen» med kapittel fra Skuibakken av Fred G. Bergersens
- «Har noen sett PIN-koden min» av Fred G. Bergersens,
- ”Norwegian skijumps” av Espen Tveit
- DVD ”Skuibakken historiske filmklipp”

Disse selges til hyggelig inntekt for Skuibakken: Kontakt morten@skuibakken.no 95757236
Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:45
Morten Heldal Haugerud, ordstyrer og skribent
sign.

Skui 26.03.2019
Arne Vaaler, protokollfører
sign
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