
Referat årsmøte NLSK 15. mars 2018 

1. Åpning ved leder. 

2. Med Magnus ble vi 31 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. 

3. Innkalling godkjennes. 

4. Valg av ordstyrer: Roger Moen 
Valg av referent: Stian Andre Olsen 

5. Årsmelding leses høyt av leder, Roger Moen: 

 Det fortelles blant annet om Rye-prosjektet. På årsmøtet i fjor ble det 
vedtatt at styret kunne bruke inntil 150 000 NOK for å utbedre starten. 
Styret tok kontakt med grunneier og prosjektet strandet dessverre relativt 
raskt. Vi får ikke lov å kjøre opp maskiner av grunneier som er redd for at 
maskinene vil lage stygge spor som vil synes lenge og oppfattes negativt av 
turfolket. Styret har imidlertid fortsatt rammen på 150 000 NOK for utbedring 
av Rye-starten men prosjektet forventes å ende opp med en dugnad eller to 
for å rydde så godt som mulig for hånd. Da har vi i alle fall råd til å spandere 
pizza på dugnadsgjengen. 

6. Klubbens regnskap gjennomgås av kasserer, Arnstein Ressem. Ingen 
innsigelser. 

7. Budsjettet for 2018 godkjennes. 

8. Saker: 

 Einar Aune har på vegne av styret laget klubbens nye lov som erstatter våre 
gamle vedtekter. Einar forteller at bakgrunnen er nye minimumskrav fra 
Idrettsforbundet. Ingen innsigelser. Ny lov vedtas. 

 Orkla Hang og Paragliderklubb ønsker å fusjonere med oss. Styret jobber 
med en sammenslåingsplan. Når denne er klar vil det bli et ekstraordinært 
årsmøte for å avgjøre om fusjon blir aktuelt. 

9. Valgkomiteen har godsnakket med styrets leder som dermed har ombestemt 
seg og sitter som leder en periode til. Resten av styret, unntatt Einar, var også 
på valg men alle var innstilt på å sitte en periode til. Ingen andre ønsket å tre 
inn i styret. Årets valg ble derfor en kort affære. Styret består i sin helhet. Det 
samme gjelder valgkomiteen som også fortsetter uendret. 

 Terje Blåbærvik og Anders Libjå blir valgt til regnskapsrevisorer. 

10. Eventuelt: 

 Orkanger blir diskutert. Ny kyllingfabrikk vil ødelegge vår gamle landing. 
Alternativene er uklare. Håper på en løsning etter samtale med 
grunneierne. 



 Ståle Ekle forteller at han kan skaffe klubbmerker som kan strykes på klær. 
Kontakt Ståle for nærmere informasjon. 

 Konkurransestøtte blir nevnt for å oppmuntre medlemmene til å delta. 
Mange er positive men ingenting blir bestemt. 

 Kyrre Holm foreslår at vi leier et lager for kurs og tandemutstyr. Styret får 
fullmakt til å ordne dette. 


