Årsberetning
for Aalesunds Skiklub
2020
Etter valg på årsmøtet 4. mars 2020 ble styret valgt med følgende sammensetning:
Leder: Anne May Slinning
Nestleder: Erlend Folstad
Kasserer: Tove Johannessen
Styremedlem: Åge Højmark
Styremedlem: Aleksandra Leikanger
Varamedlemmer: Ronny Grytten, Synnøve Johnsen
Leder Turgruppa: Åsa Kunnas
Leder Hyttestyret: Arne Fagerhaug

Det er avholdt 7 styremøter, hvorav 2 har vært skriftlige, 2 med fysisk oppmøte og 3 via Teams. Leder for
turgruppa Åsa Kunnas valgte å trekke seg fra vervet av personlig grunner før årsmøte, det samme gjorde
styremedlem Aleksandra Leikanger. Styret konstituerte Ronny Grytten som styremedlem frem til Årsmøte
2021. Det har ikke lykkes styret å konstituere ny leder for turgruppa.
Det har ikke blitt avholdt fellesmøte med Eldres Råd.
Aalesunds Skiklub telte 107 medlemmer i 2020.
Klubben har hatt et særdeles utfordrende år på grunn av COVID-19 pandemien og restriksjoner knyttet til
dette. Dette har medført en svært redusert bruk av Standalhytta, både for utleie og egne arrangementer.
Til tross for utfordringene har det blitt gjennomført arrangementer og utleie i perioder, når retningslinjer
og restriksjoner har tillatt dette.
Det ble gjennomført et nedskalert og noe forsinket 78. Standalrenn i mai 2020. Til tross for at
arrangementet måtte begrense seg til 50 deltagere og tilskuere sørget stort engasjement og flott vær for
nok et vellykket renn. Utover dette ble følgende arrangementer avviklet:
-Åpen hytte-helger i januar, februar, samt i vinter-og påskeferie
-Bli kjent med Aask-helg i februar
-Vårdugnad juni 2020
-Høstdugnad 2020
-Filmkveld i samarbeid med Fri Flyt på Devoldfabrikken
For utleieaktiviteten av hytta har innføringen av nettbooking via hjemmesiden medført en omlegging av
styringen av utleieaktiviteten. Bodil Standals engasjement og bistand knyttet til utleie ble avsluttet, og
styret har overtatt oppgaver knyttet til bestilling og gjennomføring av private arrangementer. Styret ønsker
å rette en stor takk til Bodil for hennes mangeårige innsats, som har vært svært viktig for klubbens evne til
å vedlikeholde Standalhytta og har skapt mye verdi for medlemmene i tråd med klubbens formål. En
markering av Bodils innsats vil bli prioritert så snart anledningen byr seg.

Innføringen av booking-system har vist seg å fungere, men samtidig også at det kreves en del tid og innsats
fra de i styret som har håndtert dette. Bookingsystemet er ikke intuitivt i bruk, og fordrer at man til enhver
tid er avhengig av tiden til noen som kan systemet. Styret vil legge opp til en mer inngående opplæring for
fremtiden. I tillegg nevnes at det er innført obligatorisk betaling for vask etter leie av hytta. Erfaringen med
dette har vært positiv.
Pandemien medførte flere kanselleringer av både egne og eksterne arrangementer. I utgangspunktet falt
denne bortfalte inntekten ikke innenfor de første støtteordningene fra stat og fylkeskommune. Utpå
høsten ble det imidlertid gitt en tiltakspakke til frivillige organisasjoner for bortfalt inntekt grunnet avlyst
utleie. Under denne ordningen fikk klubben dekket kr 152 320 som kompensasjon for tapte inntekter. Det
er forventet at tilskuddsordningen vil bli forlenget sommeren 2021, styret vil søke om kompensasjon for
ytterligere tapte inntekter etter høsten 2020 når det er anledning for dette.
Styret har vært tvungen til å ta noen, om ikke vanskelige, så kjedelige valg i 2020. Flere arrangementer er
avlyst, noe som naturligvis har medført redusert aktivitet og kraftig begrenset muligheten for rekruttering
av nye medlemmer. Styret vil likevel påpeke at det er gjort en innsats for å finne den beste balansen når
det gjelder arrangementer og smittevern. Det er utarbeidet smittevernretningslinjer som har blitt
oppdatert underveis i året som har gått, og folk har stilt opp for å få gjennomført det som kunne
gjennomføres. Styret har stor tro på at mye av den innsatsen som er lagt ned i året som er gått, ikke er gått
tapt. Arrangementer som er planlagt, men som ikke kunne gjennomføres i 2020 eller 2021, vil
forhåpentligvis bli gjennomført i 2022. Mange av leietakerne har valgt å utsette sine arrangementer, og
generelt så ser vi en økt betalingsvilje hos leietakere. Det er også gledelig at skoler og høyskoler har
benyttet seg av hytta gjennom hele perioden, og styret ser særlig på denne utleieaktiviteten som et viktig
element for å fremme klubbens formål.
Styret ønsker å rette en stor takk til hyttesjef og hyttegruppa for innsatsen det siste året. Det vises for øvrig
til rapport fra hyttestyret.
Klubbens økonomi er sunn, og per 31.12 hadde klubben kr 435 234 i kontante midler (med kr 56 445 i
utestående kortsiktig leverandørgjeld). Årsresultatet på kr 443 er dog noe misvisende, ettersom regnskapet
er tidfestet etter kontantprinsippet og ca kr 155 00 av inntektene som ble bokført i januar/februar 2020 ble
opptjent i 2019. Dette innebærer at de reelle inntekten for 2020 var betydelig lavere enn i 2019, noe som
har sin naturlige forklaring i manglende bruk av hytta som følge av smittevernsrestriksjoner. Styret ønsker å
påpeke at situasjonen fortsatt fremstår usikker hva gjelder inntektsutsiktene for 2021, og at budsjettet for
2021 må leses med dette i mente.
Se vedlegg for resultatregnskap, balanse og noter for 2020 samt budsjett for 2021. Revisors beretning er
også vedlagt.

