NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2018
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Scandic Hotell Narvik – 22. mars 2018 kl 19:00
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SAKSLISTE
Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder
1.

Godkjenning av stemmeberettigede

2.

Godkjenning av innkalling og saksliste

3.

Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4.

Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter

5.

Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport

6.

Behandling av stiftelsens regnskap og revisors rapport

7.

Behandling av innkomne forslag og saker

8.

Fastsettelse av medlemskontingent

9.

Vedta budsjettforslag

10.

Valg

11.

Asbjørnstua – drift av kjøkken

2

STYRETS BERETNING SESONGEN 2017 (01.01. – 31.12.17)
Styret i Narvik Slalåmklubb har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning:
Leder:

John Christian Eriksson

Nestleder:

Unni Forshaug

Styremedlemmer:

Sverre Håkon Evju, Jan-Arne Pettersen, Maria Dahl,
Eirik Olsen, Helle Holt

Valgkomité:

Eirik Sund, Frank Sundermeier, Oddgeir Berntsen

Revisorer:

Trond Mikaelsen, Kim Dahl

Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger:
Formann, John Christian Eriksson:

Lede styret, initiere og koordinere aktiviteter,
regnskap, budsjett

Nestleder, Unni Forshaug:

Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer,
protokoll, medlemsregister, koordinering
komiteer/grupper, NM mv.

Eirik Olsen:

Traseer, bygningsmasse, nett etc. Narvik Alpin, NM,
materiell/staur/maskiner

Maria Dahl:

Sportslig leder, trenerforum, rennkarusell og andre
arrangementer

Sverre Håkon Evju:

Sponsorarbeid, planlegging arrangementer

Jan-Arne Pettersen:

Søknader på midler, oppfølging av disse mv.

Helle Holt:

Sponsorarbeid, koordinering arenareklame etc.
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Styrets arbeid – styremøter
I 2017 ble det avholdt totalt 13 styremøter, og et betydelig antall saker ble behandlet.
Det ble gjort utskiftinger i styret i et ekstraordinært årsmøte, den 30. August 2017. Leder Geir
Arne Torbergsen fratrådte og John Christian Eriksson ble valgt til ny leder. Samtidig ble Helle
Holt valgt som styremedlem.
Det ble også avholdt 2 medlemsmøter i perioden, ett under det gamle og ett under det nye
styret.
Styret har gjennom året lagt ned mye arbeid i forbindelse med arrangementet NM 2017, både
før og etter utskiftingene i styret. Arrangementet ble en suksess, men det var enkelte
utfordringer knyttet til økonomien i den avsluttende fasen, noe styret i klubben har brukt tid
sammen med stiftelsens styre på å avklare.
Det er i tillegg brukt tid i styret på ordinære styresaker, herunder andre arrangementer,
koordinering av løpende arbeid i klubben og diverse aktuelle temaer.
Sportslig aktivitet
Sportslig sett har sesongen 2017 vært preget av mye godt arbeid i klubbens forskjellige
aldersgrupper. Klubbens løpere har deltatt både i Landsfinalen og på Hovedlandsrennet, samt i
junior- og senior-NM, siste på hjemmebane. Løperne har levert gode resultater, og styret er
tilfreds med det sportslige arbeidet som gjøres.
Høsten 2017 bestemte klubben seg for å leie inn trenertjenester fra Arne Olsen. Formålet med
denne avtalen er å sikre et så godt sportslig opplegg som mulig på hjemmebane gjennom hele
sesongen. Engasjementet supplerer det allerede gode trenertilbudet i klubben, og sikrer faglig
påfyll gjennomgående i alle gruppene.
Av resultater trekkes det frem at Narvik Slalåmklubb har fått flere Nord-Norske mestere og at
det er lagt ned god innsats av klubbens løpere i flere renn igjennom sesongen, blant annet flere
gode FIS-plasseringer av klubbens FIS-løpere.
Det vises til sportslig utvalgs rapport, hvor resultater oppsummert og gjennomgått.
Også i fjorårssesongen må klubben konstatere at det er få løpere i de eldste klassene(Jr./Sr.).
God tilvekst i de yngre gruppene har begynt å gi resultater, men det er ennå en utfordring at
klubbens løpere faller fra før de tar steget inn som junior- og/eller seniorløpere.
Å legge til rette for at flest mulig av våre løpere fortsetter så lenge som mulig er en av
hovedoppgavene til klubbens styre og sportslige utvalg. Dette vil styret ha et fokus på – og slik
4

videreføre det viktige arbeidet som er satt i gang av sportslig utvalg.
Sportslig utvalg gav i fjor innspill på tiltak for å fremme det sportslige arbeidet, noe som er fulgt
opp underveis i fjorårssesongen, og videre inn i sesongen vi har gått inn i. Sportslig utvalg og
dets leder har lagt mye arbeid i utviklingen av den sportslige satsningen, herunder utdanning av
klubbens trenere. Klubbens medlemmer bør sette stor pris på det arbeidet som nå legges ned.
Riktig satsing over tid vil gi resultater, både i utvikling og resultater.
Styret mener at klubben ikke må være redde for å sette seg sportslige målsetninger for klubbens
løpere, og deretter arbeide knallhardt for å innfri disse over tid.
Skiskolen har i år – som i fjor – vært fulltegnet, og man har dessverre måttet si nei til mange.
Arbeidet som gjøres med skiskolen er kjempeviktig for klubben, og vi er glade for at Steen & Co
også i sesongen 2017/2018 har bidratt til å gjennomføre denne på en strålende måte. Måten vi
knytter til oss disse unge løperne vil være en viktig del av rekrutteringen til klubben.
Sportslig utvalg har arbeidet med denne rekrutteringen og har i løpet av årets siste måneder
lagt til rette for en ny rennkarusell med oppstart januar 2018. Styret er svært positiv til denne
satsningen, som vil bidra til at for eksempel løperne fra skiskolen får et regelmessig tilbud frem
til disse er klare til å gå inn i klubbens aldersbestemte grupper.
Øvrige sportslige kommentarer fremgår i sportslig utvalgs egen rapport.
I år som i fjor ønsker klubben å takke Narvikfjellet for den satsningen som foregår i fjellet – med
blant annet nytt lysanlegg, komplettering av snøkanoner, samt mange andre forbedringer under
fjorårets sesong. Aldri før har vi hatt så stabile treningsforhold i fjellet som nå. Videre må vi dele
litt av æren rundt NM med Narvikfjellet, som har bidratt til at klubben kunne tilby optimale
forhold underveis i hele mesterskapet.
Økonomi, årsregnskap og balanse
Årsresultatet for 2017 ble et underskudd på kr. 111.781,-. Sum Eiendeler og Egenkapital og gjeld
er kr. 892.985,-.
Årets resultat kommer som en følge av flere forhold. Blant annet kan underskuddet knyttes
direkte til sviktende inntekter i forhold til hva det ble budsjettert med i starten av sesongen, en
del økte kostnader som følge av sportslig satsning, samt enkelte ekstraordinære utgifter
klubben bidro med ovenfor stiftelsen etter gjennomføring av sesongens største arrangement,
NM 2017. Det samme gjelder kostnader knyttet til innleid trenerressurs, som ble besluttet forut
for ekstraordinært årsmøte i august.
Underskuddet er etter styrets oppfatning ikke forgjeves, da kostnadene har tilført klubben
utstyr/eiendeler som vil kunne nyttiggjøres fremover, samt har vært med å sikre en sportslig
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satsning på et stabilt høyt nivå. Styret betrakter klubbens økonomi som meget tilfredsstillende,
til tross for årets underskudd.
Medlemmer
Per utgangen av 2017 har klubben følgende antall medlemmer i de forskjellige gruppene(tall i
parantes er medlemstall per dags dato):
0- 5 år:

30

(56)

6-12 år:

144

(185)

13-19 år:

23

(26)

20-25 år:

15

(15)

26

136

(140)

340

(422)

år:

Totalt:

Oversikt over tidligere års medlemstall:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

tom. 5 år

23

20

11

7

9

26

6-12

105

97

122

142

117

129

13-19

38

29

25

32

30

30

20-25

8

2

5

7

9

10

26 -

93

94

100

88

119

126

Sum

267

242

263

276

294

321
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I forhold til forrige års rapportering er medlemstallet ennå økende.
Det har i 2017 vært tilvekst av 19 medlemmer, noe som er gledelig og som viser at
rekrutteringsarbeidet ennå gjøres på en tilfredsstillende måte. Det fortsatt gode arbeidet med
skiskolen og den planlagte rennkarusellen vil forhåpentligvis bidra til ytterligere økning av
medlemmer til klubben.
Det har i 2017 ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i Narvik Slalåmklubb.
Arrangementer
Klubben har i 2017 gjennomført følgende arrangementer:
• I Medvind Renn
• FIS-renn
• Barnas World Cup
• NM
• I Medvind - treningssamling / treningsrenn i desember
• Bymesterskap (28. desember)
2017 har vært et hektisk år mange flotte arrangementer. Året startet med FIS-renn som ble
avholdt i strålende forhold i januar. I medvind ble deretter avholdt i januar, og på nytt i
desember – som en treningssamling. Klubben har blitt enige om å avholde dette «rennet» som
en treningssamling om høsten for å utnytte tiden man har på ski under denne helgen.
Høstsamlingen ble en suksess, og dette vil derfor videreføres også neste år.
NM 2017 ble en stor suksess til tross for til dels store værmessige utfordringer. Arrangementet
ble avholdt i mars med deltakere i verdenstoppen, samt et stort antall bakkemannskap,
funksjonærer og andre frivillige – helt på samme nivå. Arrangementet ble sendt direkte av Nrk,
og tv-bildene har i etterkant gitt svært god markedsføring for både klubben, men også for
Narvik og regionen. NM var etter styrets mening et av «startskuddene» for det store
engasjementet rundt VM-søknaden.
Arrangementet ble så bra at klubben i ettertid har mottatt flere priser for gjennomføringen,
først Norges skiforbunds arrangørpris, deretter Sparebanken Narviks ærespris og til sist prisen
«Årets Narviking». Styret ønsker å takke absolutt alle, store og små, som har bidratt i
forbindelse med arrangementet. En spesiell takk til arrangementsstaben i stiftelsen,
bakkemannskap og de forskjellige arrangementskomiteene. Dette kan dere!
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Sesongen ble avsluttet med et meget godt gjennomført Barnas World Cup, det 25. i rekken!
Igjen ser vi at stort sett alle nord-norske klubber tar turen til Narvik denne helgen. Det samme
gjør flere svenske klubber, noe som viser at konseptet rundt BWC fungerer meget godt og at
arrangementet er samlende for hele den nord-norske alpinfamilien. Dette konseptet skal vi
holde ved like og videreutvikle i tiden fremover, til det beste for klubben og utøverne.
Styret er meget tilfreds med avviklingen av renn og arrangement i sesongen 2017.
Stiftelsen Narvik Alpin
Stiftelsen Narvik Alpins regnskaper er ferdigstilt og viser et overskudd på kr. 921 882,- for 2017.
Som en direkte følge av kostnader forbundet med arrangementet NM 2017 er derimot
likviditeten i stiftelsen dårlig. Egenkapitalen består per utgangen av 2017 av en mindre
kontantbeholdning samt eiendeler/utstyr. Stiftelseskapitalen finnes ikke lenger i kontante
midler, men i utstyr tilhørende stiftelsen.
Et meget generøst bidrag fra Sparebanken Narvik på tampen av fjorårssesongen bidro til en
reduksjon i underskuddet, samt at den likviditetsmessige situasjonen i stiftelsen kunne
avhjelpes. Med andre ord har alle kreditorer fått betalt etter NM 2017.
Styret er av den oppfatning av at mye av investeringene som er gjort, samt kostnadene som er
påløpt har verdi ved fremtidige arrangementer. Det dreier seg blant annet om rennteknisk
utstyr som klubben uansett måtte ha gått til innkjøp av.
Fremtidige arrangementer vil styret måtte vurdere om skal avholdes i regi av stiftelsen, eller om
det i prosessen mot et potensielt VM skal opprettes en annen egnet organisasjonsform.
Klubbhuset Asbjørnstua
Asbjørnstua er klubbens samlingspunkt, og er i sin helhet eid av Narvik Slalåmklubb.
I 2017 har det blitt gjort enda flere oppgraderinger – blant annet er det montert nytt kjøkken
samt gjort nødvendige oppgraderinger av strømtilkoblinger og diverse mindre utbedringer.
Styret har foran årsmøtet fremmet sak om fremtidig drift av Asbjørnstua. Det må erkjennes at
det ikke er enkelt å få på plass et husstyre til å sørge for koordinering og drift av Asbjørnstua, og
at konkurransesituasjonen i fjellet gjør at klubben er avhengig av en klar strategi og tilstrekkelig
med frivillig innsats.
De siste år har man møtt en ny hverdag i fjellet, hvor Narvikfjellet i større grad arbeider med å
profesjonalisere driften, herunder sine serveringstilbud. Omsetningen i Asbjørnstua vil kunne
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holdes på samme nivå som før, men det vil kreve mer engasjement rundt koordineringen av
driften.
Styret har i løpet av året mottatt forespørsel fra Narvikfjellet om et eventuelt samarbeid rundt
driften av kafeen i Asbjørnstua. Styret har vedtatt å arbeide videre for å undersøke mulighetene
rundt en slik løsning og har derfor fremmet sak for årsmøtet hvor man ber om årsmøtets
fullmakt til å arbeide videre mot et samarbeid – og eventuell avtaleinngåelse.
Det skal presiseres at klubben ved en eventuell avtale ikke vil gi fra seg funksjoner eller
rettigheter i Asbjørnstua, foruten eventuelt driften av kjøkkenet/cafeen mot et vederlag.
Styret er av den oppfatning at man ved klare avtaler rundt et slikt samarbeid ikke vil løpe noen
stor risiko – og det vil være mulighet til å «ta tilbake» driften dersom et samarbeid ikke skulle
vise seg å fungere. Samtidig mener styret at en slik avtale vil kunne bidra til at klubben får være
med på den omsetningsøkning som kommer i fjellet som følge av økt satsning og besøk.
Ressursene som frigjøres kan benyttes til andre formål.
Mer om denne saken i egen redegjørelse.
Fremtidige vurderinger
Styret er svært tilfreds med engasjementet våre medlemmer viser i klubben. Året 2017 har for
klubbens del vært med på å markere starten på en søknadsprosess for et alpint VM i Nord
Norge. Styret er meget tilfreds med å få være med på en slik prosess, og vi har allerede
signalisert ovenfor selskapet VM 2025 at vi ønsker å bidra der det er mulig for å sikre at dette
arrangementet blir lagt til Narvik.
I sportslig utvalg, og i alle treningsgruppene jobbes det godt med den sportslige satsningen. De
målsetninger og planer som sportslig utvalg har arbeidet med det siste året vil på sikt gi gode
resultater i form av økt medlemstall, utøvere som satser lenger og sportslige gode resultater.
Det er allerede avholdt flere rennkaruseller for de yngste utøverne, noe som vil være med å
bidra til rekrutteringen fra skiskolen. Ellers er det engasjementet som vises fra foreldrene med å
sikre så vel den sportslige som den sosiale utviklingen av klubben.
Dialogen opp mot FFA er god, og det skal være en målsetning for klubben å bidra til utvikling og
sportslig fremgang ved vårt eget lokale skigymnas.
Styret har ellers god tro på at en potensiell samarbeidsavtale rundt Asbjørnstua vil komme til å
gi et løft for klubben, i den betydning å bidra til at man kan benytte ressursene til å utvikle
klubben ennå bedre på andre områder. Det må derimot arbeides hardt, og klubben er derfor
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glad for all den hjelp man kan få – både fra klubbens medlemmer og andre frivillige.
På vegne av styret i Narvik Slalåmklubb takker jeg for all innsatsen som har vært lagt ned i alpinåret 2017. Styret kommer til å arbeide hardt for å bringe det gode arbeidet videre, samt å
utvikle klubben i riktig retning fremover.

Narvik, 22.03.2018

_____________________
John Christian Eriksson
leder

_____________________
Unni E Forshaug
nestleder

_____________________
Eirik J Olsen
styremedlem

_____________________
Maria F Dahl
styremedlem/sportslig leder

_____________________
Jan-Arne Pettersen
styremedlem

_____________________
Sverre Håkon Evju
styremedlem

_____________________
Helle Holt
styremedlem
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