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1. Godkjenning av stemmeberettigede



2.  Godkjenning av innkalling, 

saksliste og forretningsorden



3.  Valg av dirigent og sekretær, 

samt 2 repr. for underskrift av protokoll



4.  Behandle idrettslagets årsmelding, 

herunder årsmeld fra gruppene



Styrets årsmelding 2019



Hovedstyrets årsmelding, 2019 for Aalesunds skiklub

Etter valg ved årsmøtet 2018 er Styret i Aalesunds Skiklub for inneværende periode som følger:

Leder: Erik Lunde

Nestleder: Marthe Li

Kasserer: Tove Johannessen

Styremedlem: Vegar Stai Hakstad

Styremedlem: Aleksandra Leikanger

Varamedlemmer: Pål Are Lilleheim, Synnøve Johnsen

Hyttesjef: Gard Mek

Leder turgruppa: Åsa Kunnas

Tingrepresentant: Erik Lunde

Idrettens kontaktutvalg: Marthe Li

Eldres Råd: Leder - Arnfinn Larsen

Revisor: Tor Nesseth

Revisor: Leif Haagensen



Aalesunds Skiklub har i dag 107 medlemmer i sitt medlemsregister. 

Tre personer er æresmedlemmer: 

Jon Ketil Gjørtz, Knut Slinning og Børge Hatlebrekke.

Det er avholdt 6 styremøter i perioden, og det har vært høy aktivitet.

Styret har i perioden vært representert i Eldres Råd ved kasserer Tove Johannessen, det har ikke vært 

holdt fellesmøter i perioden.

Klubben har også i år hatt et aktivt år på Standal hytta, med mange gode arrangementer. Det har vært 

både klubbhelger forbeholdt klubbens medlemmer, men også turhelger med god deltagelse. Bodil kan 

også i år melde om stor pågang fra leietagere. Dette er positivt for klubbens økonomi, men også en 

utfordring med tanke på slitasje og vedlikehold. Hyttestyret har fokus på dette, og gjør en god jobb med 

det daglige vedlikeholdet. De har også en god plan for fremtidig vedlikehold av hytten.

Det er mange år siden dugnadsaktiviteten har så høy, dette både i forbindelse med vedlikehold av hytta, 

bygging av vedbod og ikke minst skaffe oversikt over renoveringsbehovene østfløya står overfor. 

På vegne av styret og klubben vil jeg takke Gard for den innsatsen han har gjort i årene som hyttesjef. Du 

har gjort en fantastisk jobb. Du etterlater deg en hytte i bedre stand enn den du overtok.



Vi har tatt konsekvensen av at vi befinner oss i 2020, så vi har gjort det mulig for EDB-bruk på hytta. Det er 

også satt opp et webkamera som viser omgivelsene. Kjekt for dem som ønsker værrapport før de reiser fra 

byen.

Det 77. Standalrennet ble arrangert som vanlig, med god deltagelse og høy stemning. Utfordringer har vi 

alltid i forbindelse med rennet. Dette året var det lite snø, slik at målgangen ble på platået. Nord Helikopter 

var igjen en god bidragsyter til at kiropraktorutgiftene til løypegjengen holdes nede. 

Når det gjelder økonomi, henvises det til orienteringen fra kasserer, men vi kan kort oppsummere med at 

klubben har en god og sunn økonomi – med god kontroll på inntekter og utgifter. Dette til tross for at vi har 

hatt betydelige investeringer i inneværende år.

Avslutningsvis vil jeg takke for at jeg har fått mulighet til å være leder for Aalesunds Skiklub. Det har vært en 

fantastisk kjekk reise med gode klubbvenner. Det er et grunnleggende engasjement i klubben som er tuftet 

på de lange tradisjonene vi er satt til å ivareta og videreføre, men også et ønske om å utvikle oss i takt med 

tiden. 

I de siste årene har vi vært gjennom perioder med høy aktivitet blant medlemmer i alle aldersgrupper, til en 

periode med veldig høy aktivitet på betalte arrangementer med mange nye ansikter. Mitt inntrykk er at de 

aller fleste av disse har satt pris på det sosiale og turfaglige engasjementet, og ikke minst det inkluderende 

fellesskapet vi har i klubben.



Som en konsekvens av at de guidede turhelgene er avviklet vil det i tiden fremover være viktigere enn noen 

gang å ta vare på disse verdiene for å trekke nye medlemmer og brukere til klubben. Det å sette fokus på 

hvem AASK skal være og for hvem, tror jeg er det viktigste i tiden som kommer. Rekrutering er viktig i årene 

som kommer for å sikre fremtiden til klubben.

Jeg vil også ønske det nye styret lykke til i arbeidet med å ta klubben inn i et nytt tiår.

Styret ønsker også å takke alle medlemmer som har bidratt i året som har gått, uten det engasjementet og 

innsatsen som er lagt ned hadde vi ikke kunnet drive klubben på en så god måte som vi har klart i år.

Erik Lunde Marthe Li

Vegar Stai Hakstad Aleksandra Leikanger 

Tove Johannessen



Årsmelding fra Turgruppa 2019



• 4 Åpen hytte-arrangement. Deltagelse væravhengig.

• 1 turlederhelg, med fokus på førstehjelp.

• Vinterferien var det dårlig vær. Lite besøk på hytta.

• Introhelg med 20 deltagere. Føret var ymse.

• Påsken var Arne sjef, full hytte og god stemning.

• Mat og vin, et godt arrangement med noe mindre
deltagelse i år 



Årsmelding frå hyttestyret



Hyttestyret 2018-2019

Medlemmar: 

• Gard Mek (Leiar)

• Pauline kjelsvik Holøyen

• Karsten Hansen

• Åge Højmark

• Hugo Øyen

• Petter Sæther



Dugnadsåret 2019

• Det har vore veldig stor aktivitet, den største på 
fleire år. 

• Ein stor del av vedboda har blitt bygd på dugnad av 
medlemmar, og vi ser at skal vi klare å utvikle oss, 
samtidig holde oppe drift av hytta med generelt 
vedlikehald, så er vi avhengig av velvillige 
medlemmer og som stiller opp på dugnad. 

• Eit overordna mål må vere å skape eit miljø i 
skiklubben, som inneberer å stille på sosial helger 
på hytta, også når det er vedlikehald av hytta som 
står på agenda. 



Dugnadsarbeid på vedbod

• Kledning inne og ute. 

• Beising

• Bygd portar og montert.

• Satt i dører og vindauger. 

• Isolering

• El installasjon



Øvrig dugnadsarbeid 

• Tatt ned skog i forbindelse med løype mot fingern

• Bytta ein del varmeovner, satt inn nytt system som gir temperaturstyring 
over nett. 

• Montert nye lys i frukostsal, og beisa.

• Rehabiliterte bjelke og prosjektorfestet i peisstua

• Montert ei rekke nye kodelåsar for inngangsdører.

• Brannøvelse



Sikkerheit

• Vassprøvene som blir levert til mattilsynet har normale 
verdiar. Tilsyn er avslutta, men vi skal levere 1 vassprøve i 
året framover.

• Ny vedbod, for sikker tilgang og oppbevaring av ved.

• Styrevedtak pr 25.02.2020 seier at vi Standalhytta skal vere
ei hytta utan stearinlys. Skilt om forbudet skal hengast opp!

• Har starta på å bytte gammalt el anlegg og varmeovnar.



Reinhald

• Har gjort avtale med Møre folkehøgskule at dei skal 
vaske ned hytta to gongar i året framover.

• Vi vil også koordinere sengetøy skift/vask i samband med 
Møre folkehøgskule sine nedvaskar.

• Løpande vurdering om vi skal kjøpe profesjonell nedvask 
av kjøkken.

• Har montert automatisk såpepumpe, samt nytt 
vaskemiddel til oppvaskmaskina. Hindrar kalk dannelse. 



Hovedhytta

• Rehabilitere frukostsalen. 
Vurdere golv og kjøkkeninnreding. 

• Legge nytt golv i gråstua?

• Nye vindu i peisestua?

• Taket må overvåkast med tanke på 
lekkasje/utbetring

Østfløyen

• Ny skorstein

• Utbedre konstruksjon

• Rehabilitere toalett

• Rehabilitere bad

• Rehabilitere kjøkken

• Rehabilitere Stove

Kva er planlagt framover



Takk for meg 

Gard Severin Mek



www.aask.no

Ny nettside



Standalrennet 2019
www.aask.no



5. Behandle regnskap i revidert stand



6. Behandle innkomne saker



Ingen saker



7. Fastsette medlemskontingent



Gjeldende medlemskontigent

Voksen kr 300,-

Barn kr 50,-

Student/honør/støtte kr 150,-



8. Vedta idrettslagets budsjett



9.Valg



Valgkomiteens innstilling

Hovedstyret

Leder:              Anne May Slinning 1 år

Nestleder:         Erlend Folstad 2 år

Kasserer:          Tove Johannesen 1 år igjen ( på valg 2021 )

Styremedlem:   Åge Høymark 2 år

Styremedlem:    Alexandra Leikanger 1 år igjen (Ikke på valg)

Varamedlem:     Ronny Grytten 1 år

Varamedlem:          Synnøve Johnsen     1 år

Leder Turgr.:      Åsa Kunnas 1 år

Leder Hyttest:     Arne Fagerhaug 1 år

Tingrepresentant: Leder

Idr.kont.utvalg:    Nestleder

Valgkomite:         Leder Per Ivar Fannemel, Frode Ingebrigtsen, Petter Sæter

Revisor: Tor Nesseth Gjenvalg for 1 år

Revisor: Leif Haagensen Gjenvalg for 1 år



Eldres Råd – orientering til årsmøtet

Faste medlemmer (æresmedlemmer):

Jon Ketil Gjørtz, Børge Hatlebrekke og Knut Slinning

Leder:      Arnfinn Larsen                 Gjenvalg     På valg 2020

Medlem:   Tove Johanessen På valg 2020

Medlem:   Per Vadseth                   På valg 2019

Medelm :  Jan Lunde                                   På valg 2019

Medlem :  Torgrim Bjørkedal                          På valg 2019

Medlem:   Webjørn Fladmark                              På valg 2018

Medlem:   Bjørn Ola Wennesberg                       På valg 2021

Medlem:   Ivar Sølberg                                        På valg 2021

Medlem:   Helge Paulsen                                    På valg 2021

- Leder og medlemmer velges for tre år.



10. Eventuelt



Takk for oppmøtet


