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Styret og administrasjon 2018
På ordinært årsmøte på Skistua den  
19. mars 2018 ble følgende styre valgt:

Leder
Jan Gunnar Storli   

Styremedlemmer 
Anne Strøm Nakstad, nestleder   
 
Erik Wold Aalde
Knut Vestbø
Thor Arne Falkanger
Arve Hamar
Steinar Line, Skiinstruktørene
Inge Sigstad, Bymarkveteranene

Varamedlem
Julie Øvrelid

Revisor
Arne Almklov, BDO  

Klubben har hatt følgende administrasjon:
Daglig leder Gry Haug Binde
Prosjektleder Skiskole Line Selnes 
Prosjektleder Arrangement og drift Eirik 
Telebond 

Sak 5) Styrets årsberetning 1.1.2018 – 31.12.2018

Markeds- og kommunikasjonskonsulent  
Nina H. Karlsnes

Prosjektrettet arbeid:
Gråkallen Skisenter:  Rikard Ottesen
Gråkallen Skileik:  Marthe Gjestland
Gråkallparken:  Stian Karlsen

Rådet
Kjetil Lehn, leder Ola Aalde
Gaute Myhre  Helge-Olav Aarstein
Erling Haug  Ole Wik
Martha Sjøli  Per Eriksen
Arve Hamar  Martha Sjøli
Truls Gjestland  Steinar Line
Inge Sigstad
 
Kontrollkomiteen
Tormod Anders Sletten, leder
Lars Erik Hegrenæs
Randi Hjelm-Hansen

Valgkomité
Nelly Maske, leder
Frithjof Anderssen
Erling Haug
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Styremøter
Det er i perioden avholdt 7 styremøter.
Foruten styrerepresentantene og vara deltar 
daglig leder i styremøtene. Sistnevnte har tale- 
men ikke stemmerett.

Noen av sakene som har vært til behandling i 
løpet av 2018 er:

• Drift av klubben og dens aktiviteter
• Regnskap
• Strategi, visjon og verdier
• Utvikling av organisasjonen
• Frivillighet
• Kunstsnø ved Skistua
• Gråkallen Vinterpark
• Skimuseet på Sverresborg
• Skistua og Stiftelsen Skistua
• Trondheim Skiskole med tilhørende  

aktiviteter
• Barneskikursene
• Anleggene våre
• Samarbeid med Trondheim kommune
• Nye og eksisterende samarbeidspartnere

Administrasjon 
Gry Haug Binde har vært daglig leder av 
Trondhjems Skiklub gjennom hele året. 
Line Selnes har vært prosjektleder og 
ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 
kurs og treningstilbud, Eirik Telebond har vært 
prosjektleder for arrangement og drift og 
Nina H. Karlsnes har vært markeds- og 
kommunikasjonskonsulent.

Det har vært stor aktivitet i Skiklubben med 
fokus på aktiviteter året rundt. 

Vårt klubbkontor på Skistua fungerer som et 
samlingspunkt for Bymarka og Trondheims 
øvrige markaområder. Her er klubbens 
virksomhet samlet og hit kommer det daglig 
spørsmål om aktiviteter, våre anlegg, drift 
av markaområdene, hyttenes åpningstider, 
løypekjøring, vær- og føreforhold etc. Fra 
kontoret administreres klubbens drift og 
aktiviteter.

I Skiklubbens formålsparagraf heter det 
at klubben skal arbeide for skiidrettens 
utbredelse og for allmennhetens ski- og 
turinteresse.  Det gleder oss å se en stadig 
økende interesse for å bruke markaområdene 
til trim og rekreasjon alle årstider.

Rådet 
Rådets funksjon og sammensetning reguleres 
av våre vedtekter:

Trondhjems Skiklub skal ha en rådgivende 
forsamling bestående av 1-2 representanter 
fra klubbens utvalg. Medlemmene utnevnes 
av underutvalgene og godkjennes av årsmøtet. 
Rådet velger selv sin leder. 

Rådets formål er å virke som et rådgivende 
organ for styret og et bindeledd mellom styret 
og administrasjonen og klubbens utvalg 
og aktive medlemmer. Rådet skal være et 
forum for å dele informasjon fra styret og få 
tilbakemeldinger fra de aktive i klubben på 
strategi og planer. Rådet skal være et forum 
for erfaringsdeling og samarbeid på tvers av 
klubben.
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Sammensetningen av Rådets medlemmer 
i perioden bestått av 11 personer 
som representerer Løypelaget, Skileik, 
Instruktørbakken, Arrangement, Skimuseet, 
Onsdagstrimmen, Skiinstruktørene, 
Bymarkveteranene og Gråkallen Vinterpark. 

Økonomi
TSK leverte i 2018 et positivt resultat på 
705.398 kroner mot 347.912 kroner året før.
Driftsinntektene er kommet opp i 6 millioner 
kroner, noe som bekrefter den store og stabile 
aktiviteten i klubben.
 
Klubbens inntekter består i hovedsak av 
medlemskontingent, inntekter fra egne 
aktiviteter, sponsorstøtte samt offentlig 
tilskudd.
 
Styret mener klubbens økonomistyring er 
god. Solid økonomi er nødvendig for å møte 
fremtidige behov for oppgradering av anlegg 
og ytterligere investeringer for å ivareta 
økt aktivitet.  En god likviditet gir klubben 
handlingsrom til dette. 

Medlemsutvikling
Medlemsmassen har vært stabil gjennom 
året. Pr. 31.12.2018 har Skiklubben registrert 
6.500 medlemmer, som er noe over fjorårets 
medlemstall.

Medlemskontingent utgjør 993.000 kroner i 
inntekter for Skiklubben i 2018 som er noe 
over året før. 

Samarbeidspartnere i næringslivet
Skiklubbens hovedsamarbeidspartnere har  
i 2018 vært:  

• I K Lykke Eiendom AS (Bunnpris)
• SpareBank 1 SMN
• Adresseavisen 

Skiklubben har også hatt samarbeidsavtaler 
med Falkanger Sko AS, Kjeldsberg 
Kaffebrenneri AS, Prima AS, Motor-Trade AS, 
Veidekke i Trondheim, TOBB, EiendomsMegler 
1 Midt-Norge AS, TINE, Matpartner AS og 
BDO.

Mange av disse har støttet Skiklubben 
gjennom mange år.

Sponsorinntektene var samlet på 1,1 million 
kroner i 2018. 

Trondhjems Skiklub retter en stor takk til alle 
for støtten til vårt arbeid for et aktivt friluftsliv.

Tilskudd
Skiklubben mottok i 2018 aktivitetstilskudd 
på kr. 87.000 fra Trondheim kommune ved 
kommunaldirektør for kultur og næring. 

Støtte fra Norges Idrettsforbund samt lokale 
aktivitetsmidler er fordelt etter medlemstall 
og avdelinger og utgjorde i 2018 529.462 
kroner. I tillegg kommer momskompensasjon 
på 236.424 kroner. Fra Idrettsrådet i 
Trondheim mottok vi kr. 56.000 til ‘Inkludering 
i idrettslag’. 

Vi mottok tilskudd til friluftsaktivitet fra Sør-
Trøndelag fylkeskommune med 
155.000 kroner. 

Skiklubben mottok også i 2018 bidrag 
fra Trondheimsregionens Friluftsråd til 
våre merkede løyper i Dagens Løype, 
Søndagsturen og Til Topps samt 
arrangementsstøtte fra Trondheim kommune 
til Trondheims Bratteste, Multisportsuka, 
Barneskikursene og Markatrimmen.
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Samarbeid med Trondheim kommune
Skiklubben har et tett og godt samarbeid med 
Trondheim kommune v/ Idrett og Friluftsliv 
og Trondheim Bydrift v/ Idrett, Park og 
Skog knyttet til vedlikehold og aktiviteter i 
markaområdene i Trondheim. 

Skiklubbens samarbeidsavtale med 
Trondheim kommune v/Idrett og Friluftsliv 
regulerer de oppgaver og tjenester som 
utveksles mellom organisasjonene. Denne 
følges opp gjennom flere dialogmøter gjennom 
året i tillegg til løpende kontakt og samarbeid 
om løypepreparering og dugnadsarbeid. 
Arbeidet i marka utføres av Løypelaget og 
Bymarkveteranene. 

Kommunens løypekjørere er en viktig gruppe 
som Skiklubben har tett og godt samarbeid 
med. De yter god service til våre anlegg og 
aktiviteter, samt at de leverer gode løyper til 
turfolket i marka.

Skiklubben samarbeider med Trondhjems 
Turistforening om Til Topps, Røde Kors sitt 
vaktmannskap ved Skistua og MOT-campen 
på Lille Gråkallen.

Trondhjems Skiklub i media
Skiklubben har høyt fokus på å synliggjøre 
våre aktiviteter i media. 
I lys av ansettelse av egen markeds- og 
mediakonsulent har arbeidet blitt vesentlig 
mer systematisert. Særlig er våre aktiviteter 
blitt godt profilert i både sosiale medier og 
i mere tradisjonelle kanaler gjennom året. 
Både aviser, radio og nettsteder har overbragt 
nytt fra Trondhjems Skiklub. Interessen for 
friluftstilbud i nærområdene er stor. Vårt 
bidrag til å lage skiløyper har bidratt til å gi 
Skiklubben positivt omdømme. 

Medias dekning er god PR for Skiklubben, 
og dette setter krav til kvaliteten på det 
vi gjennomfører. Vi takker Adresseavisen, 
NRK radio og andre for presseomtale av 
Trondhjems Skiklub.

www.skiklubben.no   
Hjemmesiden er en aktiv og viktig kanal for 
å nå våre medlemmer og omgivelsene for 
øvrig med interessante og relevante nyheter 
fra Bymarka. Føremeldingene våre har mange 
faste lesere og flere av byens skiklubber har 
laget direkte lenke til denne.

Skiklubbens webkamera med værstasjon 
er attraktiv og gir våre brukere til enhver tid 
oppdatert info om vær, temperatur samt 
vindforhold på Skistua. 
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Består av Kleiva, med heistrasesom går opp mot Gråkallen, ogInstruktørbakken, som ligger bakLille Gråkallen ved Skistua. I Instruktørbakken er det bygd opp enpark med ulike hopp og «rails».
Instruktørbakken er åpen mandagonsdag og fredag 17.30 til21.00 og lørdag og søndag 1016.Kleiva er åpent lørdag og søndagklokken 1115 (åpningstiden utvidestil 16 i løpet av vinteren). 

Bakkene eies og driftes avTrondhjems Skiklub.

Fakta

Gråkallen skisenter

– Dette må være byens bestejobb!
Driftsleder Rikard Ottesen i Gråkallen skisenter skuer utover byen fra toppen av Kleiva, ellerVintervannskleiva som er detfulle navnet. Det er her han trives aller best. Lørdag 13. januarkjører han heisen i gang igjen,etter at den har stått stille i femsesonger. Det betyr at Trondheim igjen har et alpinanlegg idrift denne vinteren, drøye åttekilometer opp fra Midtbyen.Det er Trondhjems Skiklubsom eier og driver anlegget.Dagens tkrokheis, som ble sattopp på 80tallet, er i god stand oghar vært vedlikeholdt jevnlig,ifølge leder iTrondhjems Skiklub, Gry HaugBinde.

– Vi var pånippet til å åpnei fjor. Det var fintpå tidligvinteren, men så kommildværet ogødela. Kleiva ligger sørvendt oger spesielt utsatt for vær og vind,sier Binde.

Vil ha vinterparkHun poengterer at det er langetradisjoner for alpine grener påGråkallen. I januar i fjor var det60 år siden AS GråkallTrekkåpnet skiheis for første gang iVintervannskleiva. Alpintraseenble stukket ut sommeren før,med en lengde på 450 meter ogen høydeforskjell på rundt 140meter.
Planene om Gråkallen Vinterpark, et nytt alpinanlegg pånordsiden av Gråkallen, harmøtt stor motstand. Initiativtagerne er Sportsklubben Freidig, NTNUI og Trondhjems Ski

klub. Det er fortsatt uklart når –og om – det planlagte anleggetskal bygges. Dersom det blirbygging av nytt anlegg, leggesKleiva ned og tilbakeføres til naturen. Enn så lenge håper Ottesen og Binde at værgudene girnok snø og kulde til å holde Kleiva i gang.
– Jeg får massevis avforespørsler fra ungdommer påtelefon og Facebook som lurer påom bakkene er åpne. Vi ser at deter et behov for et næranlegg, sierBinde.

Instruktørbakken, en mindrebakke som ligger bak den gamlemilitærleiren på Gråkallen, ermindre værutsatt enn Kleiva oghar holdt åpent hvert år. Herholdes klubbens populære årligeskikurs i januar, og driftssjefStian Karlsen har bygd opp enpark med hopp og «rails» forunge fristilkjørere.– Instruktørbakken har værtåpen siden desember. Det harvært en fantastisk start på sesongen, sier Binde.
«Stuegulv»
Onsdag ettermiddag fikk Adresseavisens journalist og fotografprøvekjøre anlegget før sesongstarten. Ottesen satte i gang heisen. Med ett hørte vi summingenfra heismotoren og den karakteristiske lyden av taurullene somgår over heiswiren når Tkrokenpasserer. For en som har vokstopp med kveldskjøring påTrondheims signaturfjell på 90tallet, ble det et hyggelig gjensynmed den korte og bratte bakken.Men det var på ingen måte jomfrusporene vi satte på vei nedmot Vintervatnet. Selv om heisen ikke har vært i drift på lengeer bakkene i området et yndetturmål for randoneeentusiaster. De som går opp med fellerunder skiene for å kjøre nedigjen. Før helga skal tråkkemaskinen, som til daglig opererer ihoppbakkene i Granåsen, sørge

for «stuegulv»preparering forskigjestene som møter opp.
Stuntmann
Ottesen hadde allerede et nærtforhold til Kleiva under oppveksten på 70tallet. Hjemturenned til Øya kunne være spektakulær på snørike dager da hanog kameratene dro nedover lysløypa, til Steinberget, via Ilaparken, over Nidelva og hjem tilKlostergata.
– Fryktelig gøy! sa Ottesen davi intervjuet ham høsten 2016.I 2008 var driftslederen ogbroren Andre sentrale da delerav innspillingen av spillefilmen«Nord» ble gjort i anlegget. Damåtte han stenge av anlegget itre uker for filmteamet. Ottesener også selv med i filmen – somstuntmann på snøskuter gjennom Ilsviktunnelen.

«Gråkallgubben»Nå håper Ottesen på en stabil og

snørik vinter i fortsettelsen. Kona Annikken og broren Andrevil sammen med John Heitmannutgjøre driftslaget i heisen. Planen er å ha åpent hver lørdag ogsøndag mellom klokken 11.00 og15 igjennom sesongen. Utpå vinteren, når ettermiddagene blirlysere, forlenges åpningstiden tilklokken 16.00. Planen er å haåpent hver helg til snøen forsvinner, sier Rikard Ottesen.Driftslederen er ingen mannav store ord. Men han smilergodt der han sitter på skutersetet.
–Du kan kalle meg «gråkallgubben» nå!

Se video fra sesongstarteni Kleiva på adressa.no

BÅRD SANDE 959 14 360baard.sande@adresseavisen.no

» Nok snø i Kleiva  gjenåpner bynært alpinanlegg

Etter fem år uten drift åpneralpinbakken i Vintervannskleiva igjendenne helga.

Nå kan duigjen ta 
skiheis 
opp mot
Gråkallen

»Trondheim
Bymarka

Gry Haug
Binde

Fredag 12. januar 2018

TRONDHEIM 13Tips oss om det du er opptatt av.Telefon 464 07200 – sms/mms med kodeord TIPS
tips@adresseavisen.no 

«

Bykjøring: Adresseavisensjournalist testet bakken iKleiva onsdag formiddagdenne uka, med Trondheimby i bakgrunnen. Dennehelga åpner den gamlealpinbakken igjen etter fem års opphold.Foto: RICHARD SAGEN

Dugnadsåndi parken
Det legges ned mange timergratisarbeid for å drifteGråkallparken iInstruktørbakken. Menarbeidsgjengen synes bare det ergøy.

Gråkallparken ligger like vedVintervannskleiva og Skistua påGråkallen. Med «rails» og hoppkan du nå utfordre deg selv, enten på brett eller ski, med utsiktover hele Trondheim.
Sterk dugnadsåndInstruktørbakken i Gråkallen eren del av Gråkallen skisentersom eies av Trondhjems Skiklub.6. januar i fjor åpnet Gråkallparken for første gang, som et tilleggtil den vanlige aktiviteten i bakken. Denne vinteren åpnet deparken igjen allerede i desember.

 Det har vært en fantastisksesong så langt, sier Håkon Haslum (25).
Han er en av de mange frivillige som driver bakken på lagettil driftsleder Stian Karlsen (23). Hvorfor er du så engasjert idenne bakken at du gjør dettefrivillig?

 Vi ville ha en plass å kjøre, også er vi glade i å bygge park, sierKarlsen.
Sammen med omtrent 15andre flyttes en gigant av en«rail» oppover bakken, og blirdermed den nyeste utfordringensom gjengen tilfører bakken.

 Fantastisk innsatsDaglig leder i Trondhjems Skiklub, Gry Haug Binde, fortellerat de innad i klubben har flerefrivillige grupper. Hun synes deter flott at de har en såpass unggruppe til å drive Instruktørbakken.
 Innsatsen deres er helt fantastisk, og de gjør en kjempefinjobb, sier hun om de engasjertebrettkjørerne.

Driftsleder Karlsen tok selv

initiativet til å drifte parken. Vi tenkte han skulle få prøveen vinter, og så gikk det så bra. Vii skiklubben er avhengig av initiativ fra medlemmene våre, forteller hun og skryter nok engang av Karlsens entusiasme.
Plutselig mer utetidOffisielt er det Karlsen, Haslumog Helge Olav Aarstein som driver parken i regi av skiklubben.Førstnevnte møttes på folkehøgskole, og sistnevnte er representant fra skiklubben. Det er en veldig god unnskyldning for å få være ute, sierHaslum og legger til at de synesdet er kjempegøy.Men det er ikke bare dem tre.Karlsen har med seg hele kompisgjengen på laget, som også erivrige brettkjørere. Vi har en sykt bra dugnadsånd her. Vi har vært oppe i 40 frivillige, men har en kjerne pårundt 20, sier han, mens hanmåker snø mot de nye «railene».

INA SAND SOLLI 992 94 194ina.solli@adresseavisen.no

Parkgjeng: Håkon Haslum (til venstre), Kathrine Hilmarsen, Stian Karl

sen, Stian Larsen, Kristoffer Jensvold, Henrik Midtøy, Helge Olav Aar

stein, Petter Wandsvik, Simen Tilset, Sondre Orekåsa og Tormod

Gregussen. Foto: INA SAND SOLLI

Driftsleder Stian Karlsen i Gråkallparken i Instruktørbakken.Foto: INA SAND SOLLI

På toppen: –Det har ikke vært nok snø de siste årene, og vi har ikke snøkanoner. Endelig fikk vi en snøvin

ter som gjorde det mulig å åpne, sier Rikard Ottesen. Han ble ansatt som driftsleder i 1989. Siste gang det

var drift i Kleivaanlegget var vinteren 2013. 
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Bladet ‘Friluftsliv’
Bladet ‘Friluftsliv’ med Trondhjems Skiklub 
sine egne medlemssider er populært 
lesestoff for våre medlemmer. I bladet 
søker vi å presentere bredden av klubbens 
aktiviteter samt spre relevant informasjon til 
våre medlemmer. Bladet kom også i 2018 
ut med 6 utgivelser. Vi ønsker gjennom 
disse publikasjonene å gjenspeile klubbens 
aktiviteter i henhold til de respektive 
årstidene. Vår markeds- og mediakonsulent 
har redaksjonsansvaret for medlemsbladet.  

Forvaltningen av Markaområdene
Som en stor aktør innen friluftsliv i Trondheim, 
har Skiklubben også i 2018 hatt fokus på 
å delta i forvaltningen av markaområdene, 
med særlig fokus på dugnadsinnsats 
i markaområdene. Oppgradering av 
Fjellsetermyrløypa er blitt gjennomført 
av Trondheim kommune etter lang tids 
samarbeid med Løypelaget vårt.
Vi har også deltatt arbeidet med planer for 
utbygging av skianlegget i Granåsen.

Skiklubben ser det som en viktig oppgave å 
delta i diskusjoner vedrørende forvaltningen 
av frilufts- og markaområdene rundt byen og 
vil fortsatt ha stort fokus på dette.

Gråkallen Skileik 
Den 29. sesongen er unnagjort. Vær- og 
snøforhold har vært eksepsjonelt gode 
og skileiken har vært preparert og gjort 
tilgjengelig siden begynnelsen av desember. 

Byens barneskoler er store brukere av 
skileiken. Vi har også besøk av en del 
barnehager. Denne sesongen hadde vi besøk 
fra i alt 39 barneskoler og 7 barnehager. 
Sammen med en del bestilte ettermiddags- og 
kveldsbesøk av idrettslag og allidrettsgrupper 
ga det totalt 7.724 registrerte barn. Skileiken 
var betjent i 15 helger i tillegg til mellomjulen, 
vinterferien og hele påsken. Samlet besøk 
på disse dagene var 5.774 barn. Dessuten 
registrerte vi 1.130 barn på Skiklubbens 
egne arrangementer som barneskikurs, ski-
etter-skoletid og snowkids. Det gir et samlet, 
registrert besøk på 14.628 barn, som er ny 
rekord for skileiken.

Prisen er i dag kr. 30 for barn pr. dag. 
Medlemmer av Skiklubben går gratis.  
Ca. 17 % av de besøkende i helgene er 
medlemmer. Økt bruk Vipps for betaling har 
forenklet billetthåndteringen.

Prepareringsvedlikeholdet gjøres stort sett 
med scooter. Hensiktsmessig maskinelt 
utstyr er en absolutt nødvendighet for å drifte 
skileiken. Ved intensivt bruk har vi også behov 
for kommunens prepareringsmaskin med fres. 
Det gjelder særlig mot slutten av sesongen. 
Samarbeidet med kommunen er det aller 
beste og vi får alltid hjelp på forespørsel. 

Besøksstatistikk for Gråkallen Skileik.
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Det har vært jevnt påfyll med snø 
hele sesongen, og vi har ikke hatt 
mildværsperioder.  Slik har vi unngått 
problemer med is, og har praktisk talt hatt 
«Blå Swix-føre» hele tiden.

I løpet av sesongen 2017/18 har det vært 
organisert virksomhet i anlegget i 111 
(101) dager, og det er utført 935 (805) 
dugnadstimer (tall i parentes fra 2016/17).

Instruktørbakken/Gråkallparken
Vær og snøforhold gjorde at sesongen 2018 
ble svært vellykket. Bakken kunne åpne 
allerede 8. desember og holde åpnet gjennom 
hele vinteren, totalt 87 driftsdager.

Heisen åpnet allerede i desember og 
sesongen varte til og med 18. april, 6 dager i 
uken. Dette førte til rundt 3.150 besøkende i 
bakken.

Barneskikursene brukte bakken de to siste 
helgene av januar. Det ble også arrangert 
to Railjam-konkurranser samt Gråkallparken 
Boardgames der det kom 100 tilreisende 
snowboardere fra hele Norge. 

Frivillige har også i 2018 utført mye 
vedlikehold og oppgraderinger i anlegget, 
f.eks. nytt anker på bunnstasjon, maling av 
heisbod og gjerder, rydding av skog, kratt og 
kvist, samt at grøfter er blitt utbedret. Rails 
og elementer er også pusset og malt, samt 

at det ble produsert 15 nye rails i løpet av 
sommeren.

Stian Karlsen har vært driftsleder i bakken og 
hatt ansvaret sammen med Håkon Haslum og 
Helge Olav Aarstein i bakkekomiteen.

Styret berømmer den store aktiviteten som er 
skapt i anlegget.

Gråkallen Skisenter
Sesongens vær og føreforhold har ført til 
tidenes beste sesong i bakkene. Det ble 30 
driftsdager denne vinteren og et godt tilbud til 
byens bratte frilutslivsentusiaster. Gråkallen 
Skisenter er pr dags dato à jour med pålegg 
og godkjent for drift.
 Foto: Chris Baldry
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Styret retter en stor takk til driftsleder Rikard 
Ottesen for ansvar, arbeid og organisering i 
anlegget.

Barneskikursene
Barneskikursene 2018 hadde fantastiske 
forhold med solskinn og perfekte preparerte 
områder. 70 frivillige var med og loset 390 
barn gjennom kursene.

Alle de frivillige i det store apparatet rundt 
Barneskikursene; instruktører, assistenter 
og andre viktige hjelpere, sørget for at 
årets barneskikurs ble en stor suksess. Ut 
over dette tar Skiklubbens administrasjon 
en stadig større rolle i å støtte og drive 
arrangementet. Dette fungerer meget bra og 
det ble blant annet utarbeidet en film for å 
markedsføre både det å delta som barn og 
frivillig på kursene.

Avslutningen var i år endret noe der barna 
fikk utdelt en Barnas Skiskole-lue, juiceboks 
og Stratos. Morten Karlsen var speaker og 
intervjuet barn og voksne i målområdet. Dette 
virket å være meget vellykket og viste frem 
arrangementet, og det å bidra som frivillig, på 
en god måte.

Trondheim Skiskole
Våre kurstilbud og treninger har befestet 
seg som et stabilt og godt tilbud året rundt 
til byens utendørstrimere. Line Selnes har 
det faglige ansvaret for klubbens kurs- og 
treningstilbud. Skiklubben tilbyr nå et komplett 
program til både barn og voksne gjennom hele 
året, både på snø og på barmark. Skiklubben 
legger stor vekt på bredde i sine tilbud med 
ulike nivå på intensitet. Vi har i år også hatt 
fokus på inkluderingstiltak som skikurs i 
samarbeid med Redd Barna og Snowkids for 

barnehagebarn.

Multisportsuka
Også sommeren 2018 arrangerte vi 
Multisportsuka for barn. Dette er et leirtilbud 
for barn på dagtid i skolens sommerferie. 
Tilbudet er tilpasset aldergruppen 8-12 år 
og har sin base på Skistua. I 2018 samlet vi 
425 barn over 3 uker til organisert utfoldelse 
i naturen. Barna fikk prøve orientering, 
terrengsykling, skiskyting, friidrett, klatring, 
rulleski, kajakkpadling, standup-padling, 
freesbee-golf, og tradisjonell golf samt tid til 
fri lek og moro. Multisportsuka har befestet 
seg som et meget etterspurt og populært 
sommertilbud til byens barn.

Barnas Skiskole
Under Barnas Skiskole tilbyr vi skikurs for 
barn og unge. I 2018 ble det arrangert «Ski 
etter skoletid» (SES) for skolebarn på Åsveien 
skole. Tilbudet gikk ut til SFO barn i 1. – 3. 
trinn der 30 barn deltok på skikurs i Gråkallen 
Skileik over 5 uker.
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I skolens vinterferie arrangerte Barnas 
Skiskole skikurs over 3 dager med base i 
Gråkallen Skileik og Instruktørbakken. Ca. 55 
barn deltok på skiskolen.

Den 3. mars inviterte Barnas Skiskole alle 
skolestartere i Trondheims barnehager til 
gratis skidag i Gråkallen Skileik under navnet 
«Snowkids». Arrangementet ble gjort mulig 
gjennom støtte fra Idrettsrådet i Trondheim, 
Trøndelag fylkeskommune og Trondheim 
kommune. Med veiledning fra elever fra 
Heimdal VG skole og praktisk tilrettelegging 
av Bymarkveteranene ble dette et hyggelig 
og godt arrangement som vi fikk svært gode 
tilbakemeldinger på.

Onsdagstrimmen
Onsdagstrimmen er vårt trimtilbud hver 
onsdag gjennom året. Turene går for det 
meste i Bymarka med ulike steder for 
oppmøte. I 2018 takket Onsdagstrimmen 
av leder gjennom mange år, Martha Sjøli. 
Eli Normann Næss har tatt på seg ansvar 
som ny leder for gruppen, noe Skiklubben 
setter stor pris på. I 2018 hadde gruppen 
sommeravslutning på Skistua, juleavslutning 
på Lian Restaurant og en dagstur til 
Gjevilvassdalen.

Onsdagstrimmen blir annonsert på 
hjemmesidene til Skiklubben og i 
Adresseavisen hver tirsdag. Ingen annonsering 
i juli og august, men da med fast oppmøte på 
Byåsen Butikksenter kl. 10.30 for de som vil 
gå på tur.

Vi takker gamle og nye trimere for godt 
oppmøte i 2018. Vårt motto er UT PÅ TUR - 
ALDRI SUR!

Markatrimmen
Den 45. Markatrimmen gikk av stabelen 
3. februar 2018. Markatrimmen er et av 
Skiklubbens store arrangementer og er i 
stadig utvikling. På nytt stilte Ole Wik som 
rennleder og samlet funksjonærer til flott 
dugnadsinnsats. Rundt 350 deltakere, 
både trimere, mosjonister og aktive, fikk en 
strålende dag i sola under årets renn. Løypa 
med start og målgang ved Skistumyra, gikk i 

den originale traseen i øvre del av Bymarka 
inn over heiene.  Det var et flott vintervær 
med -10 grader og sol, og deltakerne skrøt av 
løypeforholdene.
 
Styret retter en stor takk til våre frivillige som 
hvert år stiller opp i dette fine arrangementet. 

Dagens Løype 2018 
Dagens Løype ble i 2018 arrangert for 52. 
gang med 14 løyper i programmet. Dagens 
Løype støttes av våre hovedsponsorer, 
samarbeidspartnere og en del annonsører 
i tillegg til Trøndelag fylkeskommune og 
Trondheimsregionens Friluftsråd.

Vinteren 2018 ble alle 14 turene gjennomført. 
En god og snørik vinter ga flotte forhold 
gjennom hele sesongen.  Aktiviteten er en av 
klubbens populære tiltak. På gode skidager 
kan det være over 2.000 skiløpere i Dagens 
Løype, noe avhengig av hvor løypene går. 

Dagens Løype heftet er etterspurt og 
trykkes i 5.500 eksemplarer. Medlemmene 
mottar heftet i posten. Sponsorer og 
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samarbeidspartnere får heftet til utdeling 
blant ansatte mens resten deles ut ved 
hyttene i marka. Heftet og turene annonseres 
også på hjemmesiden vår.

Takk til alle samarbeidsklubber og deres 
frivillige, som sammen med frivillige i 
Skiklubben har merket løypene gjennom 
sesongen.

Søndagsturen
Søndagsturen ble i år gjennomført for 16. 
gang og er et populært lavterskel turtilbud 
sommerstid. Åpningshelga ble tradisjonen tro 
markert i Ringvebukta søndag 27. mai med 
servering av boller sponset av Bunnpris og 
kaffe sponset av Kjeldsberg. Totalt ble det 
merket 12 turer i 2018. 

Det ble arrangert 6 soppkontroller sammen 
med Norges sopp- og nyttevekstforbund i 
høstsesongen, dvs. én kontroll ved hver tur i 
soppsesongen. Soppkontrollene har vist seg 
meget populære der mange store og små 
sankere kom med sine resultater for ettersyn 
og gjennomgang. 

Vi retter også en stor takk til Skiklubbens 
frivillige som var med på merkingen av turene, 
spesielt til Rønnaug Mølmen for organisering 
av turer og frivillige.

Gråkalldagen
Avslutningen på Søndagsturen ble også i 
2018 markert med aktivitetsdag for små 
og store i området rundt Skistua under 
betegnelsen Gråkalldagen. Her ble det 
ble organisert snekring av fuglekasser for 
barna, orienteringsløype, kajakkpadling 
og ansiktsmaling. Skiinstruktørene hadde 
informasjonsstand for å orientere om sine 
aktiviteter. Gråkalldagen samler mange 
friluftinteresserte familier og er en fin 
avslutning av sommersesongen.
Takk til våre frivillige for innsatsen denne 
dagen og til Bymarkveteranene for produksjon 
av emner til fuglekasser.

Trondheims Bratteste
«Trondheims Bratteste – Utfordringen alle 
kan klare» har etablert seg som et populært 
breddearrangement som samler alle 
aldersgrupper og aktivitetsnivå til felles dyst 
mot bakkene i Gråkallen.
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Trondheims Bratteste er motbakkeløp med 
start ved Fjellseter Kapell og målgang på 
toppen av Gråkallen. Løpet ble arrangert 15. 
september med nærmere 200 påmeldte, 
fordelt på konkurranseklasse og trimklasse

Til Topps 
For 17. år på rad arrangerte vi Til Topps. Dette 
populære tiltaket har fått mange turgåere 
til å søke turer i høydene rundt Trondheim. 
Til Topps er et samarbeidsprosjekt mellom 
Trondhjems Turistforening og Trondhjems 
Skiklub samt at Adresseavisen har Til 
Topps som et av sine fokusarrangementet. 
Dette fører til bred markedsføring gjennom 
Adresseavisen sine kanaler.

I 2018 var Gråkallen, Geitfjellet, Liaåsen, 
Ladehammeren, Litjfjellet, Bosbergheia og 
Hevillen mål for turene med oppstart 13. mai 
og avslutning 14. oktober. 

Trekning av premier etter kodeord-
konkurransen i Til Topps viser at det er stor 
interesse for denne aktiviteten.

Føremeldingen
Gjennom hele vintersesongen oppdateres 
føremeldingen daglig på Skiklubbens 
hjemmeside fra kontoret på Skistua. Denne 
tjenesten er meget populær og etterspurt 
av publikum. Her registreres data om vær, 

føreforhold, smøretips, samt oppdatert info 
om løypekjøring.

Bymarkveteranene
Bymarkveteranene i Trondhjems Skiklub teller 
rundt 15 spreke karer som bidrar i mange 
sammenhenger i marka og for Skiklubben. 

I 2018 har denne vitale og arbeidsvillige 
gjengen lagt ned rundt 2.240 arbeidstimer 
med frivillig arbeid til beste for Bymarka 
og dens brukere. Det vil si at de totalt 
har passert 80.890 dugnadstimer siden 
oppstarten. 

Bymarkveteranene har fast møteplass på 
Sommersetra. Innsatsen i 2018 har resultert 
i jobbing med løyper og stier. Noen eksempler 
er rydding i Rustadrenna, Klefstadmyra, 
Frøset, Rønningen, Stykket samt fra 
Tømmerdalsveien opp til Geitfjellet. 
Maling av fuglebur, snekring, vedarbeid i 
Gråkallen Skileik og Grønnlivegen, samt 
snøarbeid på Grønlia og Elgsethytta.

Internt i Skiklubben har Bymarkveteranene 
bidratt med kvisting og rydding av Vårløypa 
til sesongen, løypekjøring i Vårløypa, merking 
av Dagens Løype og produksjon av emner 
til snekring av fuglekasser. Koordinator og 
styremedlem for Bymarkveteranene har vært 
Inge Sigstad.
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Skiinstruktørene
Som alltid er det Barneskikursene som er 
vinterens høydepunkt for Skiinstruktørene. 
70 frivillige var med og loset 390 barn 
gjennom kursene. De fleste av disse var 
naturlig nok instruktører og assistenter, 
men støtteapparatet rundt er like viktig for 
å få til et godt arrangement. Om lag 10 nye 
assistenter og instruktører ble rekruttert i 
løpet av høsten. 4 nye gikk Skileiklederkurs i 
regi av Line og Oddveig. Etter videre rydding i 
databasen, har vi pr. i dag 250 instruktører og 
assistenter på lista. Men mange av disse er 
ikke like aktive hvert år. Det er stor spredning 
i både alder og grad av utdanning.

I 2018 ble det for første gang lagt opp til en 
«Takk for hjelpa» middag på Skistua sammen 
med andre frivillige i Skiklubben.

Styret i Skiinstruktørene for 2018 har  
bestått av:
Leder:  Steinar Line 
Utdanning:  Arne Julius Maske
Barneskikurs:  Roar Ørdal
Instruktørbakken:  Helge O. Aarstein
 Julie Øvrelid
 Maria Pettersvik Salmer
 Håkon Thorvaldsen
 
Løypelaget
I samarbeid med Trondheim Bydrift v/Idrett, 
Park og Skog har Skiklubben ansvaret for 
preparering av utvalgte skiløyper i Bymarka. 
Rundt 15 personer stod på vaktliste for 
sesongen 2017/2018 og preparert ca. 3,3 
mil med løyper hver helg. Samarbeidet med 
kommunens ansvarlige for løypekjørere er 
meget bra. Klubben har jevnlige dialogmøter 
med kommunens ansatte.

Til løypekjøring har Skiklubben eget 
materiell; snøscootere, sleder og sporleggere 
som brukes til løypekjøring, til skileik, i 
skisenteret samt til vinterarrangementer 
som Markatrimmen, Dagens Løype og 
kursvirksomheten vår.

Ildsjeler fra Løypegjengen har også tatt 
føringen i dugnadsarbeid i Fjellsetermyrløypa 
ved behov. Dette er et svært viktig bidrag 

til at løypene holdes i hevd i snøfattige 
perioder. Løypelaget yter stor innsats til 
glede for markas brukere og mange av våre 
aktive skiløpere som trener i løypene. Styret 
retter en stor takk til alle som bidrar i dette 
arbeidet.

Frivillige 
Skiklubben har etablerte dugnadsgjenger 
rundt både gamle og nye aktiviteter. Det 
gjennomføres i løpet av året mer enn 10.000 
timer med frivillig arbeid fra medlemmene; 
Bymarkveteranene, skiinstruktører, 
løypekjørere, løypeleggere, drift av Kleiva og 
Instruktørbakken/Gråkallparken, funksjonærer 
i og rundt Markatrimmen og Trondheims 
Bratteste, organisering av Onsdagstrimmen, 
merking av Søndagsturen, Gråkalldagen, 
styrearbeid, vervearbeid og medhjelpere til 
andre arrangement.
 
Dette er en stor og flott innsats til glede for 
medlemmene og byens befolkning.
Trondhjems Skiklub ønsker å takke alle som 
har bidratt. Uten denne innsatsen hadde det 
ikke vært mulig å tilby vårt brede og varierte 
friluftstilbud både sommer og vinter.
Trondhjems Skiklub inviterte alle våre frivillige 
til fest på Skistua som takk for innsatsen.

Gråkallen Vinterpark
Arbeidet med Gråkallen Vinterpark har 
også i 2018 hatt stort fokus fra styret. 
De tre samarbeidsklubbene som står bak 
Vinterparken, Freidig, NTNUI og TSK etablerte 
i juni 2015 aksjeselskapet Gråkallen 
Vinterpark AS der klubbene eier en tredjedel 
hver. Styret har bestått av: Thor Arne 
Falkanger, Dag Herrem, Øyvind Rognmo, 
Eirik Palm, Emil Fossheim med Stian Karlsen 
som varamedlem. I 2018 overtok Thor Arne 
Falkanger som styreleder etter Dag Herrem. 

Oddvar Johansen, Ola Aalde, Erik Aalde og 
Ingar Hynne har hatt rollen som arbeidsgruppe 
med støttefunksjon for styret.
 
Styret i Gråkallen Vinterpark AS fortsatte i 
2018 arbeidet med planlegging, prosjektering 
og finansiering, samt avklaring av andre 
viktige forhold tilknyttet etableringen. 
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Skimuseet på  
Trøndelag Folkemuseum Sverresborg
Høsten 2017 ble gjenstandene til Skimuseet 
tatt ned fra andre etasje i Løveapoteket og 
forskriftsmessig lagret inntil nye lokaler blir 
ferdigstilt. Planene er å bygge om Gråbygget 
på Sverresborg til dette formålet.  

Arbeidsutvalget til Skimuseet har under 
ledelse av Gaute Myhre arbeidet profesjonelt 
og målbevisst med å skaffe finansiering til 
ny utstilling i Gråbygget. Styret arbeider med 
å organisere ny ressursgruppe under ledelse 
av Knut Vestbø.  Den nye ressursgruppen 
vil inngå tett samarbeid med MiST og 
Sverresborg Folkemuseum med mål om å få 
synliggjort Skimuseet både som permanent 
utstilling og som temporære utstillinger 
i kombinasjon med andre arrangement i 
Trøndelag som det er naturlig å samarbeide 
med.

Stiftelsen Skistua
Stiftelsen Skistua ble etablert 30.6.2004. 
Styret består av Jan Pedersen som 
styreleder med Frank Grønås, Anne Sophie 
Hunstad, Bjørn Larsen og Tore Mørch som 
styremedlemmer. 
 
Styret har gjennom hele 2018 fortsatt 
arbeidet for å finne løsninger for å ferdigstille 
Skistua etter rehabiliteringen og sikre 
økonomisk forsvarlig drift. Dette arbeidet 
videreføres i 2019 i håp om at vi sammen 
med kommunen finner en finansieringsmodell 
som gjør det mulig å ferdigstille Skistua, 
samt ivareta vedlikeholdsetterslepet. Prima 
AS fortsetter sitt langvarige driftsansvar 
for restaurant, kafeteria og kurs og 
konferanseaktiviteten. Leiekontrakten ble 
langsiktig fornyet i 2017. Styret har et godt 
samarbeid med Prima som gagner Skistua 
og gjestene. Likeledes har styret et godt 
samarbeid med ledelsen i Skiklubben om drift 
av eiendommen.  

Gjennom planer for ferdigstillelse og 
ivaretagelse for etterslep av vedlikehold håper 
styret at Skistua og området rundt vil få et løft 
til glede for marka brukerne.

Foto: Sigurd Vaaland
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Styret er glad for den gode utviklingen som Trondhjems Skiklub er inne i og ser store mulighetene 
for videre utvikling av aktiviteter og engasjement. 

Behovet for klubbens tilbud er økende. Varierende vintre nødvendiggjør tilrettelegging av løyper 
og instruksjonsområder langt mer enn tidligere. I tett samarbeid med Trondheim kommune vil 
snøproduksjon og løypepreparering være et prioritert område. Trondhjems Skiklub har en viktig rolle 
i å bidra til utvikling av god folkehelse. Skiinstruksjon, utendørsaktiviteter og gode markaplaner er 
viktig for byens befolkning. Evnen til å utvikle en sterk og profesjonell klubb er avgjørende for at vi 
skal greie å løse våre oppgaver på en optimal måte fremover.

Styret retter en stor takk til alle som har støttet Skiklubben på ulike måter i året som er 
gått. Vi får stadig flere medhjelpere og støttespillere, og uten disse ville det ikke være mulig 
å drive de aktivitetene Trondhjems Skiklub står for. Styret retter en stor takk til sponsorer, 
samarbeidspartnere og til Trondheim kommune.

Styret vil også berømme våre ansatte på Skistua for stort engasjement og arbeidsinnsats i året 
som gikk.

Og sist, men ikke minst, en stor takk til alle våre medlemmer som trofast støtter og slutter opp om 
Skiklubbens aktiviteter. 

Trondheim 11.3.2018
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Trondhjems Skiklub

Resultatregnskap

Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekter 6 800 1 530
Medlemskontingent 992 817 928 175
Sponsorinntekter 1 107 852 1 009 767
Offentlige og andre tilskudd 1 356 218 1 001 325
Inntekter kurs og aktiviteter 2 583 681 1 927 729
Sum driftsinntekter 6 047 368 4 868 526
Driftskostnader
Personalkostnader 3 3 172 807 2 542 053
Avskrivninger 1 19 331 46 069
Øvrige driftskostnader 2 215 706 1 988 262
Sum driftskostnader 5 407 844 4 576 384
DRIFTSRESULTAT 639 523 292 142

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 62 496 53 590
Annen finansinntekt 3 663 3 487
Sum finansinntekter 66 159 57 077
Finanskostnader
Annen rentekostnad 227 831
Annen finanskostnad 57 476
Sum finanskostnader 284 1 306
NETTO FINANSPOSTER 65 875 55 770

ÅRSRESULTAT 705 398 347 912

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 2 705 398 347 912
SUM OVERF. OG DISP. 705 398 347 912

Årsregnskap for Trondhjems Skiklub Organisasjonsnr. 982694655

Sak 6) Revidert regnskap
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Trondhjems Skiklub

Balanse pr. 31.12.2018

Note 31.12.2018 31.12.2017

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Skileikområdet 1 1 000 1 000
Heisanlegg 1 10 000 10 000
Ski 1 0 11 351
Kajakker 1 28 010 35 990
Sum varige driftsmidler 39 010 58 341
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i Gråkallen Vinterpark AS 4 40 000 40 000
Lån til Gråkallen Vinterpark AS 5 75 264 67 200
Sum finansielle anleggsmidler 115 264 107 200
SUM ANLEGGSMIDLER 154 274 165 541

OMLØPSMIDLER
Varelager 6 000 7 592
Fordringer
Kundefordringer 20 581 21 811
Andre kortsiktige fordringer 44 980 26 619
Sum fordringer 65 560 48 431
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 5 697 884 4 409 472
SUM OMLØPSMIDLER 5 769 444 4 465 495
SUM EIENDELER 5 923 718 4 631 036

Årsregnskap for Trondhjems Skiklub Organisasjonsnr. 982694655
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Trondhjems Skiklub

Balanse pr. 31.12.2018

Note 31.12.2018 31.12.2017

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
FORMÅLSKAPITAL
Opptjent formålskapital
Formålskapital løypefond 2 250 000 250 000
FormålskapitalTrondhjems Skiklub 2 4 307 784 3 602 386
Sum opptjent formålskapital 4 557 784 3 852 386
SUM FORMÅLSKAPITAL 4 557 784 3 852 386

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 257 014 207 306
Forskudd kontingenter og kurs 536 051 101 454
Skyldig offentlige avgifter 243 542 184 165
Skyldige feriepenger 214 937 160 412
Påløpte kostnader 59 925 37 173
Annen kortsiktig gjeld 54 465 88 140
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 365 934 778 650
SUM GJELD 1 365 934 778 650
Sum formålskapital og gjeld 5 923 718 4 631 036

Trondheim, den  .  .2019

------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------
Styrets leder                                   Daglig leder                                           Styrets nestleder
Jan Gunnar Storli Gry Haug Binde Anne Strøm Nakstad

------------------------------- -------------------------------------- ---------------------------------
Styremedlem                                 Styremedlem                                         Styremedlem
Erik Wold Aalde Thor Arne Falkanger Inge Kolbjørn Sigstad

------------------------------- -------------------------------------- ----------------------------------
Styremedlem                                 Styremedlem                                        Styremedlem
Knut Vestbø                                   Steinar Line                                          Arve Hammer

Årsregnskap for Trondhjems Skiklub Organisasjonsnr. 982694655
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Trondhjems Skiklub

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.

Inntektsføring

Salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet. Andre inntekter inntektsføres i når de er opptjent.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for organisasjonen. Anleggsmidler er vurdert
til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være av
forbigående art. Nedskrivningen blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være
til stede.

Varer innkjøpt for videresalg

Varer innkjøp for videresalg vurderes til laveste verdi av virkelig verdi og bokført verdi. Laveste verdis-
prinsipp.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Kundefordringer føres opp i balansen til
pålydende, etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av
en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre  kortsiktige fordringer er også gjenstand for en
tilsvarende vurdering.

Skatt
Trondhjems Skiklub driver ikke skattepliktig virksomhet, det er derfor ikke gjort noen avsettning for skatt i
regnskapet.

Note 1 - Avskrivninger
Snøscootere Ski Kajakker Heisanlegg* Skileik Sum

Anskaffelseskost 01.01. 226 878 34 055 39 900 10 000 1 000 311 833
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12 226 878 34 055 39 900 10 000 1 000 311 833
Akkumulerte avskr. -226 878 -22 703 -3 910 -253 491
Årets avskr. -11 352 -7 980 -19 332
Balanseført verdi 31.12 28 010 10 000 1 000 39 010

Avskrivnings prosent 20%      30%          10%
Avskrivningsprinsipp Lineært Lineært Lineært Ingen Ingen

*Heis Instruktørbakken og Vintervannskleiva

Noter for Trondhjems Skiklub Organisasjonsnr. 982694655
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Trondhjems Skiklub

Noter 2018

Note 2 - Formålskapital
Formålskapital Formålskapital

løypefond Trondhjems
 Skiklub

Pr 1.1. 250 000 3 602 386
+Fra årets resultat 0 705 398
=Pr 31.12. 250 000 4 307 784

I den samlede egenkapitalen ligger følgende øremerkede fond:

Fra Trondhjems Skiklub

Trondhjems Skiklubs Fond 50 000

Barnas Skifond 37 000

Skimuseet 30 000

Sum Fra Trondhjems Skiklub 117 000

Fra Skiinstruktørene

Utdannings fond 50 000

Skileikfond 20 000

Instruktørbakkefond 25 000

Rekrutteringsfond 50 000

Sum fra Skiinstruktørene 145 000

Totalt øremerkede fond 262 000

Noter for Trondhjems Skiklub Organisasjonsnr. 982694655
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Trondhjems Skiklub

Noter 2018

Note 3 - Lønnskostnader og andre godtgjørelser
Lønnskostnader

I år I fjor
Lønn 2 478 330 2 077 229
Arbeidsgiveravgift 394 996 311 521
Pensjonskostnader 153 261 60 012
Andre lønnsrelaterte ytelser 146 220 93 292
Totalt 3 172 807 2 542 053
Lønnede årsverk 3,5

Trondhjems Skiklub plikter å tegne avtale om tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet har opprettet avtale som tilfredstiller lovens krav.

Ytelser til ledende personer

Daglig leder Styret
Lønn 841 253 0
Annen godtgjørelse 13 124 0
Sum 854 377 0

Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

Det er kostnadsført 15 000 kr ekskl. mva. i honorar for revisjon til revisor.

Note 4 - Aksjer i Gråkallen Vinterpark AS
Trondhjems Skiklub eier 40 aksjer i Gråkallen Vinterpark AS, aksjene er bokført til kostpris.

Note 5 - Lån til Gråkallen Vinterpark AS
Trondhjems Skiklub har ytt et lån til Gråkallen Vinterpark AS på 60 000 kr, lånet er belastet med 7 200 kr i
renter for 2017 og 8 064 kr for 2018 i henhold til låneavtale. I henhold til låneavtlaen skulle lånet vært
innfridd senest 15.08.2017

Note 6 - Bundne bankinnskudd
Bundne bankinnskudd som gjelder skattetrekksinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 97 401og utgjorde pr 31.12.
i fjor kr 91 490

Noter for Trondhjems Skiklub Organisasjonsnr. 982694655
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Uavhengig revisors beretning Trondhjems Skiklub - 2018 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Trondhjems Skiklub 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Trondhjems Skiklub' årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2018 
• Resultatregnskap for 2018 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. 
desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt 
å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Årsberetning 201824



 
 

Uavhengig revisors beretning Trondhjems Skiklub - 2018  side 2 av 2 
 
BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

Trondheim, 13. mars 2019 
BDO AS 
 
 
 
Arne Almklov 
Statsautorisert revisor 
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Sak 10) Skiklubbens organisasjonsplan

Organisasjonsplan

  

Årsmøtet 

Styret 

Daglig leder 

• Markatrimmen 
• Multisportsuka 
• Trondheims Bratteste 
• Treningsgrupper 
• Barnas Skiskole 

 

Trondheim Skiskole 

• Barneskikursene 
• Gråkallen Skileik 
 

 

Skiinstruktørene 
• Gråkallen Skisenter 
• Instruktørbakken 
• Skimuseet 
• Representanter i styret 

i Gråkallen Vinterpark  
• Representanter i styret 

i Stiftelsen Skistua 
 
 

Anlegg 

• Bymarkveteranene 
• Onsdagstrimmen 
• Løypelaget 
• Medlemsmøter 

 
 
 

Aktivitetsgrupper 

Kontrollkomiteen  

Valgkomiteen 

Rådet  

Stiftelsen Skistua Gråkallen Vinterpark AS 

Hederskomiteen  
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Lov for Trondhjems Skiklub,1 Stiftet 27.01.1884

Vedtatt av årsmøtet 19.03.2018, godkjent av Trøndelag idrettskrets 07.02.2018.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1  Formål
(1) Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter benevnt som Skiklubben) med formål om å drive idrett orga-

nisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og å arbeide for skiidrettens 
utbredelse og for allmenhetens ski- og turinteresse.

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på 
grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2  Organisasjon
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.2

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i Trondheim kommune, og 
er medlem av Trondheim idrettsråd3.

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder 
for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

§ 3  Medlemmer
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

a) akseptere å overholde Skiklubbens og overordnede organisasjonsledds
 regelverk og vedtak.     
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Skiklubben og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2)  Styret i Skiklubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen 
gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skrift-
lig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker 
etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Der-
som vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3)  Medlemskap i Skiklubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Skiklubbens regelverk og vedtak.

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
Skiklubbens medlemsår løper fra 1. januar til 31. desember. Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 
1.januar ansees som medlem for det følgende år.

(6)  Skiklubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. 
Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes 
fra lagets medlemsliste. 

1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om navn på idrettslag.
2 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget 

utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1(4). Dette skal 
fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som vedtar innmelding/
utmelding i de(t) aktuelle særforbund. 

3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én 
kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
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(7) a) Styret i Skiklubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. 
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til 
å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstra-
ordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes 
innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Skiklubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at 
vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Skiklubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom 
det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Skiklubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift 
gitt av Idrettsstyret.

§ 4  Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i 
idrettslagets aktivitetstilbud.

Trondhjems Skiklub opererer kun med personlige medlemmer fordelt slik:
 • Enkeltmedlemmer

• Familiemedlemmer (i husstand med enkeltmedlem)
• Barne- og ungdomsmedlemmer tom fylte 15 år.
• Livsvarige medlemmer.
• Æresmedlemmer valgt på årsmøtet etter innstilling fra styret.

Medlemmer av Bymarkveteranene som har vært betalende medlemmer i minst 10 år, kan innvilges 
vederlagsfritt livsvarig medlemskap av styret. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5  Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i 
forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, 
skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges 
mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én må-
ned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende med-
lemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

 
(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller 

foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal 
så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen 
innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Skiklubben i minst én måned 

og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved full-
makt, jf. § 16.

4  Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må 
være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
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(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett 
på Skiklubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 

(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Skiklubben: medlem av styret, valg-
komité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

   
(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurran-

se.  

(5)  Forslagsrett:
a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Skiklubben. 
b)  Styret i Skikubben har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 
c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets represen-

tant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/

utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komi-
teens/utvalgets arbeidsområde. 

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)  Talerett:5

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i Skiklubben.

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1)  En arbeidstaker i Skiklubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overord-

nede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse 
av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)  En arbeidstaker i Skiklubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller le-
dermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er 
arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes 
med et ansettelsesforhold.

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettsla-
get, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettsla-
gets styre.

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 

(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal 
så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/
oppnevning av gangen.

 
§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(1)  Et medlem som har en avtale med Skiklubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av 

idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisa-
sjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk 
person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem opp-
nevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

5  Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende 
punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»
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(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som repre-
sentant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 
oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
        
(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal 

så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/
oppnevning av gangen.

§ 9 Inhabilitet
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Skiklubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for 

en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
a)   når vedkommende selv er part i saken, 
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken, 
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjons-

ledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 
til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representan-
ten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og 
idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

       
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot 

eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Der-
som det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta 
ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være 
vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god 
tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør vara-
medlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og 
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende 
selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av med-

lemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 

Årsberetning 201830



(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes 
kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kre-
ves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter 
skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hver-
andre.

             
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse 

med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom 
idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revi-
sorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse 
lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to med-
lemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)  Bankkonti skal være knyttet til Skiklubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagfor-
sikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap 
og budsjett for Skiklubben som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og 
budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise under-
skudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen 
kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har dag-
lig leder skal også vedkommende signere.

(6)  Skiklubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med be-
tryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 
årsoppgjøret. 

(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idretts-
lagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

6  For eksempel per e-post.
7  For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
8  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13  Årsmøtet
(1) Årsmøtet er Skiklubben høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned9.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen 
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen eventuelt på Skiklubbens internettside. Innkallingen 
kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen for-
svarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. 
Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest 
én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og god-
kjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4)  Alle Skiklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller me-
dia til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer 
antallet medlemmer i styret iht. Skiklubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles 
til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den 
sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 14  Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere 
dirigenter og referenter.

§ 15  Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal10:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker.11

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette 
treningsavgift for gruppens aktivitet.12

8. Vedta Skiklubbens budsjett.
9. Behandle Skiklubbens organisasjonsplan.13

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Skiklubbens regnskap.14 
11. Foreta følgende valg:15

9 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning. 
10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte 

som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare 
behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

11 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.
12  Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 
13  Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
14  Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt 

punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt 
punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»

15  Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er 
behov for.
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a) Leder og nestleder.
b) 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.16 Av disse er 2 styremedlemmer innstilt av Skiinstruktørene og 

Bymarkveteranene.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Skilubben har representasjonsrett eller gi styret 

fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlem-
mene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stem-
me ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal 
være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er 
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes 
over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas 
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjø-
res valget ved loddtrekning. 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av 
de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kan-
didater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 
Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått 
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte 
(1)  Ekstraordinært årsmøte innkalles av Skiklubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i Skiklubben.
b) Vedtak av styret i Skiklubben.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av Skiklubbens stemmeberettigede medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder 
ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Skiklubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige doku-
menter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Skiklubbens internettside 
eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er 
gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er 
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i Skiklubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 
innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

16  Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer 
og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle 
styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver. 
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(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 
saker som ikke kan behandles.

§ 18  Skiklubbens styre
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet17 mellom årsmøtene. 

(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Påse at Skiklubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som 

er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Skiklubben har en til-
fredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomisty-
ring.

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/in-
struks for disse.

d)  Representere Skiklubben utad.
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.18 
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.19 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 19  Grupper og komiteer
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstil-

ling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv 
blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

(2)  Skiklubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og 
ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Skiklubbens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)  Dersom Skiklubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper 
med gruppestyrer, gjelder følgende: 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Grup-

pen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret full-
makt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for av-
holdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. 

c) Det årlige møtet skal:20

i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning. 
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. 

§ 18.
 

17  Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. 
andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi 
idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.

18  Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
19  Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
20  Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til 

gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
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§ 20 Rådet
Trondhjems Skiklub skal ha en rådgivende forsamling bestående av 1-2 representanter fra klubbens utvalg. Med-
lemmene utnevnes av underutvalgene og godkjennes av årsmøtet. Rådet velger selv sin leder.

Rådets formål er å virke som et rådgivende organ for styret og et bindeledd mellom styret og administrasjonen og 
klubbens utvalg og aktive medlemmer. Rådet skal være et forum for å dele informasjon fra styret og få tilbakemel-
dinger fra de aktive i klubben på strategi og planer. Rådet skal være et forum for erfaringsdeling og samarbeid på 
tvers av klubben.

Rådets medlemmer skal opptre som ambassadører for Trondhjems Skiklub, og være aktive bidragsytere til å iva-
reta Skiklubbens interesser i tråd med klubbens formålsparagraf. Etter anmodning fra årsmøte eller styre kan rådet 
avgi uttalelser og høringssvar på vegne av Trondhjems Skiklub.

Styreleder har møterett i rådet.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 21  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 22  Lovendring
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Skiklubben etter å ha vært oppført 

på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Skiklubben 
selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser 
som NIFs lov omfatter. 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk.

 
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Skiklubben selv med mindre endringene følger av NIFs regel-

verk eller lovnorm.

§ 23 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1)  Forslag om oppløsning av Skiklubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje 
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og 
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 
21.

 
(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av Skiklubben tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et 

formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Skiklubben skal oppløses, skal sendes til idrett-
skretsen 14 dager før Skiklubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 
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