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Styrets sammensetning
Leder: Sindre Nakken
Nestleder: Oddbjørn Krohn Dalen
Kasserer: Tove Johannessen
Sekretær: Tone Drabløs
Styremedlem: Grethe Loe
Varamedlemmer: Pål Are Lilleheim, Torgeir Dalseth
Leder Turgruppa: Ola Ween
Leder Hyttestyret: Arild Eidset/Vegar Stai Hakstad
Leder Markedsgruppa: Erik Lunde
Leder Ungdomsgruppa: Kåre Kvangarsnes
Valgkomite: Marthe Lise Wangberg Larsen, Aleksandra Leikanger, Grethe Loe, Oddbjørn Krohn
Dalen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 6 styremøter hvor 19 saker er behandlet. I tillegg har noen få enkeltsaker blitt
behandlet pr e-post. Leder Sindre Nakken har ledet de 2 første styremøtene. Nestleder Oddbjørn
Krohn Dalen har ledet resten.
Det har ikke blitt avholdt felles møte med Eldres Råd, men det har vært en god dialog mellom
hovedstyret og Eldres Råd.

Medlemstall
Aalesunds Skiklub har 474 medlemmer i 2015.

Aktivitet
Klubben har hatt et aktivt år med mange gode arrangementer på Standalhytta. Årets Standalrenn
ble for øvrig avholdt med målgang ved Standalhytta, stor deltagelse og mye publikum i trasseen.
Aalesunds Skiklub har avviklet følgende arrangementer i 2015:
- Høstdugnad 2014
- Nyttårsfeiring 2014
- Grunnkurs skred i samarbeid med Ålesund-Sunnmøre Turistforening
- Basecamp for Ungdom i samarbeid med Ålesund-Sunnmøre Turistforening
- Åpen hytte i vinterferien

- Åpen hytte i feb (Toppturhelgen for ungdom ble avlyst)
- Toppturhelg i mars
- Påskeferie med Åpen hytte
- Toppturhelg for nybegynnere i april
- Toppturhelg og Standalrenn 1. mai helgen
- Vårdugnad i juni
- Toppturhelg, mat og vin i august

Standalhytta
Standalhytta har i 2014-2015 blitt oppgradert ihht bl a brannkrav og rømmingsveier, samt en del
mindre utbedringer. Noen mindre ting står på lista for utbedring på høstdugnaden. I tillegg vil man
måtte vurdere å koble seg på vann og evt kloakknettet. Hyttesjef Arild Eidset og hyttestyret har
gjort en flott jobb med Standalhytta. Arild trakk seg fra vervet i juni og Vegar Stai Hakstad har
fungert som Hyttesjef siden. Styret vil takke Arild for en fremragende jobb som Hyttesjef de siste
årene.
Klubben har også hatt et prosjekt med merking og oppgradering av stien opp mot Fingeren. Her er
det nå veitet, steinsatt og laget steintrapper på en del partier. Stien er så å si ferdig utbedret og
skilting skal gjøres nå i høst.

Økonomi
Aalesunds Skiklub har en sunn økonomi, med penger på bok. Samtidig har vi et lån som vurderes
å nedbetales.

Regnskap
Se vedlegg for resultatregnskap, balanse og budsjett for 2015/2016.

Revisors beretning
Se vedlegg

