
      VIKERSUND IF HOPPGRUPPE             

                                              PROTOKOLLL FRA ÅRSMØTE 2016 

Dette ble avholdt den 19.mai i dommertårn K105 i Vikersund Hoppsenter 

Åsmund ønsket på vegne av hoppgruppa velkommen til de fremmøtte til årsmøtet og spesielt 

hyggelig at leder i VIF Eva Enersen var tilstedet. 

 

PROTOKOLL 

1. Valg av møteleder:  

 Åsmund ble valgt som møteleder samt føring av protokoll 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent – bekjentgjort  på Vikersund IF’s nettside og facebook under Vikersundhoppere. 

 

3. Antall fremmøtte  

13 stemmeberettigede personer  

 

4. Beretning  

Årsberetningen ble opplest og godkjent med noen små endringer 

 

5. Regnskap  

Dette ble delt ut og gått gjennom. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 23.601,52 og en 

egenkapital på kr. 613.561,68. Konto for drift småbakker er tatt inn i regnskapet som fører til en 

økning av egenkapitalen på kr. 92.154,24. Åsmund har satt opp budsjett for 2016 og levert til 

hovedforeningen. Modum regnskapskontor fører regnskapet. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

 

 



6. Innkomne saker  

Ingen saker var kommet inn, men det nye styret tar en gjennomgang av kriterier for innsatspris samt 

refusjon av utgifter. 

 

7. Valg 

Valgkomiteen ved Ole Gunnar Fidjestøl la fram forslag til nytt styre for 2016/2017 og ble gjennomført med dette 
resultatet:     

 

Leder:  Simen Rogstad    2 år  

 Kasserer: Magnus Nærland   1 år – på valg 2017 

 Styremedl: Wenche Backe   1 år – på valg 2017 

Åsmund Jahr   1 år – på valg 2017 

Rune Bakken   2 år – gjenvalgt 

Roy Arne Strømstad  2 år – gjenvalgt 

Stian Engen   2 år – ny 

Tor Håkon Standnes  Ny – (kontakt mot  FTV) 

Hjalmar Hammernes  2 år - gjenvalgt 

Vara:  Pøffen    2 år – gjenvalgt 

  Ole Eivind Fuhre   1 år – på valg 2017 

Trenerrep. Silje Sprakehaug   Ny 

Redaktør Øystein Fidjestøl   Program 

 Valgkomite: Tommy Egeberg   1 år – på valg 2017 

Oskar Fidjestøl     2 år - ny  

 Oppman n Rune Bakken 

Ut av styret gikk Brede Grøterud og Lars K. Moberget. Styret konstituerer seg selv på første styremøte  

Åsmund takket avslutningsvis de frammøte for deltagelsen. 

Wencke hadde sørget for bevertning til møtet.  

Eva Enersen takket avslutningsvis og syntes det var hyggelig å være tilstede og bli bedre kjent med de 

forskjellige gruppene i Vikersund IF.  

Vikersund 20.05.2016 

Åsmund Jahr 

referent  


