
Referat fra årsmøtet i Stjørdal Hang- og Paragliderklubb 14/2-2015.

1.  Åpning av møtet
– Leder Svein Håvard Fiskvik åpnet møtet og ønsket medlemmene 

velkommen.

2.  Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
– Godkjent

3.  Valg av ordstyrer og referent
- Møteleder : Svein Håvard Fiskvik
-     Referent : Dag-Steinar Johnsen

4. Godkjenning av årsberetning
- Godkjent 

5. Godkjenning av revidert regnskap
– Godkjent med underskudd på 26000,-. Se årsmelding.
– Revisorene tar kontakt med den nye kassereren om en bedre måte å gjøre dette
på.

6. Behandle forslag og saker.
a) Fadderordning for nye piloter og evt. andre som måtte ønske det, der de mer 

erfarne og aktive kan ta til seg 1 ny pilot og dra med litt ut og lære bort ting til,
for å holde nye folk aktive. Eventuelt piloter som har vært lite aktiv over en 
lengre periode og føler behov for en skulder og lene seg litt på.

Vedtak : Vi oppfordrer det nye styret å lage retningslinjer for å ta vare på nye 
piloter

b) Valg av ny nestleder hvert år som automatisk skal rykke opp som leder etter 
ett år. På den måte får vi kontinuitet i ledervervet, samt at det blir lettere å 
utøve siden en da får ett års opplæring før en plutselig sitter som leder. De 
andre vervene velges da for to år av gangen slik at to av de byttes ut hvert år.

Vedtak : Vedtatt. Endringen legges inn i lagets organisasjonsplan.

7. Fastsette medlemskontingent.
-     Kontingent på 550,- holdes fast.



8. Vedta idrettslagets budsjett

– Det gamle styret hadde ikke noe budsjett for 2015
– Vedtak : Det nye styret lager ett budsjett for 2015. På årsmøtet i 2016 må 

styret legge frem budsjett for 2016.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
– Godkjent når endringene pga. vedtak i sak 6b er lagt inn.

10. Valg.
Leder: Mariann Gravråk
Nestleder: Jo R Kolstad
Kasserer: Kristian Aune
Sekretær: Dag-Steinar Johnsen
Styremedlem: Lasse Johnsen

Revisorer : Kaare Magnus Kalvik,  Erik Veie-Rosvoll
Valgkomite : Svein Håvard Fiskvik, Evald Kristian Kvernmo

11. Utdeling av premier
– Lars Tore Strand ble vinner av XC PG herrer med en tur på 130,9 km.
– Mariann Gravråk ble vinner av XC PG kvinner med en tur på 21,0 km.
– Svein Håvard Fiskvik ble vinner av Poeng Cup’en PG 2014 med 181 poeng.

12. Avslutning av møtet
– Møtet ble avsluttet og bordet ryddet for årets fest.

Referent : Dag-Steinar Johnsen Ordstyrer : Svein Håvard Fiskvik


