SIL
Årlig møte i hoppgruppa.
4/3 2019, kl. 17.00, Varmestua i hoppbakken
Tilstede:
Jan Isaksen, Perry Holen, Terje Bergset, Geir Eide, Sindre Helland.
Dagsorden:
1: Godkjenning av innkalling
2: Valg av dirigent
3: Valg av møtesekretær
4: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5: Godkjenne årsmelding
6: Godkjenne regnskap
7: Fastsette aktivavgift
8: Godkjenne budsjett
9: Behandle innkomne forslag
10: Valg
1.
2.
3.
4.

Innkalling godkjent
Geir Eide ble valgt til møteleder
Geir Eide ble valgt til møtesekretær
Terje Bergset og Geir Eide ble valgt til å underskrive protokollen

5. Årsmelding.
2018 har vært et aktivt år for hoppgruppa.
Styre i hoppgruppa har bestått av
Leder: Geir Eide
Nestleder/kasserer: Terje Bergset
Styremedlem: Sindre Helland
Styremedlem: Jan Isaksen
Styremedlem: Perry Holen
Styremedlem: Martin Hansen
Vi ha ca 25 aktive hoppere. Oppmøte på treninger og samlinger har vært noe
varierende, men samenlignet med andre hoppgrupper i nærheten (Molde og
Stryn) har vi godt oppmøte.
Det er spesielt gledelig at også jentesiden har besøkt bakkene og vist interesse
for denne idretten.

Vi har en av landets største kontingenter av veteranhoppere.
I 2018 har vi gjennomført:
2 ukentlige treningsdager.
2 treningshelger.
2 stk Telenorkarusell med hopprenn 1 gang i uka over 5 uker.
1 stk Sparebanken Møre cup.
I tillegg har det vært gjennomført treningsdager i helger, når dette har passet inn.
Alle renn og aktiviteter legges ut på Vikabakkens hjemmeside på facebook.
Hjemmesida er godt besøkt og vi får mye oppmerksomhet og hilsner fra hele
landet.
Økonomi:
Investeringene i hoppbakkene har blitt store og Hoppgruppa sliter med
økonomien i forhold til gjeld til hovedlaget.
Våre sponsorinntekter for 2018 har gått med til å betale investeringer i
bakkeanlegget så vi har ikke sett oss råd til investeringer for å forbedre
rennarrangemang.
Det gjenstår fortsatt noen få oppgaver for å komplettere bakkene til 100 %
ferdigstillelse.
Målertrapper ved siden av unnarenn, rekkverk og mindre arbeider på
dommertårn, fullføring av skibua, støydemping av motor til skitrekk, er av de
mindre men gjenstående arbeid. Anslagsvis er dette en kostnad på ca 6070.000,-.
Vi har pr. dato ikke oversikt over hvilke sponsorinntekter vi kan regne med i
kommende år, men vi må prøve å skrape sammen midler for å fullføre anlegget.
Oppgaven med gjenstående arbeid overføres til gruppen å gjennomføre i 2019.
6 Godkjenning av regnskap.

Regnskap godkjent.
7 Aktivavgift
Aktivavgift er satt til kr. 800,-.
For flere aktive søsken settes aktivavgift til kr. 400,- pr søsken.
Barn under 7 år gratis.
8 Budsjett 2019
Utgifter:
(Kommunale avgifter, lys, forsikring, og annet vedlikehold)
Inntekter
Aktivavgift
Treningsavgifter for de som ikke er med i SIL hopp:

kr. 45.000,kr 16.000,kr. 3.000,-

