Årsberetning 2017 Rana Slalåmklubb
Styret i Rana Slalåmklubb har i perioden siden årsmøtet mars 2017 bestått av følgende
personer:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. Vara
2. Vara

Pia Olsen
Erik Rødfjell
Rachel Ovesen
Majken Hauknes
Marie Lian Krane
Øyvind Karlsen
Kenneth Rabben
Helge Sandnes
Ove Bromseth
Lena Kralicek

Det er i 2017 avholdt 5 styremøter. I tillegg er det avholdt orienteringsmøter med foreldre,
trenermøter og møter i renn komiteen
Vi har gjennom vårt arbeid i 2017 hatt fokus i å legge til rette for klubbens medlemmer i alle
årsklasser. Styret har fokus på både skiglede, vennskap og mestring
Det er brukt tid i styret på ordinære styresaker, koordinering av løpende arbeid i klubben og
diverse aktuelle temaer.
Sportslig aktivitet
Sesongen 2017 har vært preget av mye godt arbeid i klubbens ulike grupper. Klubben har
deltatt i kvalik renn, NNM og landsfinale. Løperne har levert gode resultater, og styret er
svært tilfreds med det sportslige arbeidet som gjøres.
Det vises for øvrig til egen rapport «sportslig aktivitet 2017»
Styret konstaterer at vi fremdeles har utfordringer ved at enkelte årsklasser er sårbare, og at
løpere faller fra i de eldre klassene. Vi må også jobbe videre med tilvekst og god rekruttering i
de yngre klassene.
Å legge til rette for at flest mulig løpere fortsetter så lenge som mulig er en av
hovedoppgavene til styret. Styret har i 2017 etablert ett Sportslig utvalg. Medlemmer av
utvalget er: Petter Svendsen (sportslig leder), Helge Sandnes og Kennet Rabben. De er i gang
med arbeidet, og vil legge frem forslag til sportslig plan for klubben sensommeren 2018.
I februar arrangerte vi fulltegnet helgekurs i grunnleggende skiteknikk,
for barn og voksne.
Klubben ønsker å takke Skillevollen Alpinsenter ved Kurt Vonheim for å tilstrebe gode
treningsforhold, bistand og god hjelp.
1

Økonomi:
Årsresultatet for 2017 ble ett overskudd på kr. 87 158,68
Likviditeten er tilfredsstillende og beholdning bank pr. 31.12.17 var kr. 162.571,- som er
klubbens egenkapital. Klubbens øvrige verdier slik som anleggsmasse og utstyr/materiell er
ikke verdivurdert eller ført inn i balansen. Klubben har ingen utestående fordringer av
betydning.
Det har i de siste par årene vært jobbet godt med å få på plass et økonomisk fundament for
satsning og drift av klubben, ett arbeid styret også vil jobbe videre med.
Klubben har en 3-årig avtale med sin hovedsponsor Sparebank1 Nord-Norge som ble inngått i
2015. Gjennom fond og annen sponsing har vi i 2017 totalt mottatt kr 147 000,-

Mo Industripark
Helgeland Kraft
HHO

kr 10 000,kr 10 000,kr 15 000,-

Andre inntekter:
Skikurs
Dugnads jobb for BYPORTEN
Tilskudd fra Rana Kommune
Norsk Tipping

Kr 7 400,Kr 11 200,Kr 13 000,Kr 12 768,50

Øvrige inntekter til klubben er medlemskontingent, renn avgift og aktivitetsstøtte fra Norges
idrettsforbund, samt noe refusjon gjennom momskompensasjonsordningen.

Medlemsutvikling:
Per utgangen av 2017 har klubben følgende 112 medlemmer i de forskjellige aldersgrupper:
0-7 år:
8-10 år:
11-13 år:
14-19 år:
20 -- +

17
21
17
7
50

Sammenlignet med fjoråret (107 medlemmer) er dette en oppgang på 5 stk.
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På vegne av styret i Rana Slalåmklubb takker jeg trenere, foreldre og øvrige bidragsytere for
innsatsen som har vært lagt ned i 2017. Styret kommer til å jobbe videre for å bringe det gode
arbeidet videre, samt utvikle klubben i riktig retning fremover.

Mo i Rana, 22.mars 2018

_________________
Pia Olsen
leder

________________ _______________
Kenneth Rabben
Øyvind Karlsen
styremedlem
styremedlem

_______________
Erik Rødfjell
styremedlem

_______________
Rachel Ovesen
styremedlem

_______________
Marie Lian Krane
styremedlem

_______________
Helge Sandnes
styremedlem
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__________________
Majken Hauknes
styremedlem

