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Til alle medlemmer av Moss Skiklubb

Moss, 19.februar 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Det innkalles til årsmøte i Moss Skiklubb torsdag 31. mars kl. 19.00 på Skihytta.
Dagsorden i henhold til gjeldende lover. Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Alle dokumenter legges ut på våre
hjemmesider i forkant av møtet.

Velkommen
Styret
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Årsmøte i Moss Skiklubb
Skihytta
torsdag 31.mars kl. 19.00
Saksliste
l. Åpning ved styrets leder
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenne innkallingen og saksliste
4. Velge møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Bragdskien
6. Behandle Moss Skiklubbs årsmeldinger og gruppeårsmeldinger
a. Styrets rapport
b. Juniorgruppa
c. Seniorgruppa
d. Skianlegg (kunstsnøgruppa, løypekjørerkomiteen, nærløypekomiteen)
e. Fjernløypekomiteen
g. Økonomikomiteen
h. Hyttestyret
7. Behandle Moss Skiklubbs regnskap
8. Behandle forslag og saker
9. Fastsette medlemskontingent for 2023
10. Behandle budsjett for 2022
11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
12. Valg
13. Avslutning
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Styrets årsberetning for 2021

Styret har etter valget i juni bestått av:
Leder: Tor Erling Fledsberg
Nestleder/leder skianlegg: Erik Holme
Kasserer: Harald Fløgstad
Sekretær: Lill-Beathe Busch-Norum
Leder junior: Rebecka Dalbye
Sportslig leder: Stein Olsvik
Styremedlem løyper: Lasse Skudal
Styremedlem hyttestyret: Øystein Olsen
Web- og kommunikasjonsansvarlig: Øystein Olsen
Vararepresentanter: Dagrun Fledsberg og Sverre Bromander

Generelt:
Det ble i 2021 avholdt 10 styremøter hvorav 5 møter etter årsmøte 3.juni.
Året 2021 ble også preget av den pågående pandemien. Det førte til begrensninger for
gjennomføring av arrangementer, og flere aktiviteter måtte avlyses eller utsettes. Til tross
for restriksjoner har de ulike gruppene gjort en stor innsats for å holde mest mulig aktivitet i
gang, både i og rundt vårt anlegg på Noreødegården, samt på Skihytta.
Styret har i tillegg til å behandle løpende og innkommende saker fortsatt arbeidet med å
gjennomgå og systematisere all aktiviteten som Moss Skiklubb står for og bidrar med i løpet
av et år. Det er mange oppgaver og forventninger som skal koordineres, og en fullstendig
oversikt samt plan for gjennomføring er svært viktig for å kunne gjøre en god jobb.
Skiklubben har i alle år bidratt til å fremme og tilrettelegge for ski og friluftsopplevelser i
distriktet gjennom utallige dugnadstimer og innsats fra frivillige, og har opparbeidet et
meget godt omdømme. Men alt arbeidet må også tilpasses ressursene vi har, slik at vårt
arbeid er meningsfylt og ikke overbelaster enkeltpersoner og klubben generelt over tid.
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Utfordringen med ivaretakelse og lagring av dokumenter, avtaler og generelt arbeid som er i
omløp (og ofte lagret på private PC-er), er nå ivaretatt. Vi har valgt Microsoft Teams med
tilhørende lagringsfunksjon. Dette sikrer en kontinuitet i arbeid som blir startet og
dokumentert, og gjør oss mindre sårbare ved utskiftninger og endringer av verv. Dette
krever naturligvis at det lages referater og notater fra møter, og at dette legges inn på vår
felles plattform, og ikke forblir på den enkeltes PC. På Teams kan man enkelt styre tilgang til
ulike dokumenter, noe som forenkler prosessen når nye personer kommer inn og andre går
ut av verv.
Etter flere henvendelser om kommunikasjonsutfordringer mellom kunstsnøproduksjonen og
løypekjørerne innkalte styret representanter fra gruppene til et avklaringsmøte. Resultatet
av dette ble til forslaget om innføringen av en (Ski)anleggskomite med én leder, og endringer
i sammensettingen av løypekjørergruppen. Styret takker Sven Wickstrøm og Bjørn Ove
Pedersen for mangeårig innsats for klubben.
Økonomi:
Økonomirapport i ord
For 2021 var det budsjettert med et underskudd på 325.000 kr. På grunn av pandemien fikk
vi reduserte inntekter fra salg på Skihytta, fra avlyste eller nedskalerte arrangementer/renn,
noen sponsorer trakk seg fra videre støtte og det har vært et frafall av medlemmer.
Av de økte, ikke budsjetterte, utgiftene kan nevnes at vi produserte kunstsnø både i januar
og desember, kjøp av ny viftekanon og økte strømkostnader.
Kunstsnøproduksjon
Ved produksjonen i januar leide vi en ny viftekanon og forsøkte ut en mer stasjonær
produksjonsform for deretter å legge ut snøen med maskiner etterpå. Erfaringene viste at
dette krevde mindre dugnadstimer til produksjon, men at det var en mye mer kostbar måte
å gjøre det på. Ekstrakostnadene ved dette var omkring 160.000 kr men vi fikk en generøs
gave av Sparebank 1 Østfold Akershus på 100.000 kr til dette formålet.
På slutten av året ble det kjøpt inn en ny viftekanon til kunstsnøproduksjon. Utgiften til
denne var på ca. 390.000 kr. Til dette formålet fikk vi 250.000 kr fra Sparebank 1 Stiftelsen
Østfold Akershus. Støtten var øremerket dette kjøpet og styret besluttet å gjennomføre
kjøpet selv om det ikke var budsjettert.
Strøm
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Utover høsten steg strømprisene kraftig. Sammen med en ny produksjonsrunde med
kunstsnø i desember førte det til at vi i 2021 fikk samlede strømkostnader på 376.000 kr som
var nær en dobling i forhold til budsjettert. Vi fikk 66.000 kr i ekstra strømstøtte fra Moss
Kommune i desember for å dekke deler av våre ekstra kostnader. Det er også lansert en
nasjonal støtteordning for frivillige lag og foreninger etter samme mal som for
privatpersoner. Vi vil derfor få utbetal noe kompensasjon for økte strømutgiftene i
desember 2021 en gang i 2022.
Tomtekjøp
Tomtekjøpet har kostet oss 181.000 kr, noe som er ganske likt med budsjettet på 170.000 kr.
Vi har betalt Moss Kommune omkring 80.000 kr i gebyrer. Saksbehandlingsgebyr (ca 30.000)
og oppmålingsavgift (ca. 50.000 kr). Vi syntes dette var urimelig høye gebyrer noe vi har fått
belyst via flere vinklinger. Politikerne i Moss Kommune har nå vedtatt en ordning hvor lag og
foreninger skal få halvert sine byggesaksgebyrer. Vi kan derfor forvente å få en
tilbakebetaling ila 2022. I motsatt ende kan nevnes at vi etter søknad fikk ca. 75.000 kr
lavere kostnad i dokumentavgiften til Statens Kartverk. Regnskapsmessig er tomta ført inn i
balansen som en eiendel.
Medlemmer
Ved inngangen til 2021 startet vi opp med nytt medlemsregister i systemet Spond. Siden det
forrige medlemsregisteret havarerte og medlemslister ikke lot seg gjenskape, måtte vi gjøre
det beste ut fra gamle oversikter vi kunne finne fra de to foregående systemene. Vi startet
året med en medlemsmasse på ca. 450 medlemmer. Vi var klar over at dette var noe høyt og
at noen medlemmer hadde meldt seg ut. Ved utgangen av året hadde vi fått kontakt med
mange tidligere medlemmer og fått avklart deres status. Ved utgangen av 2021 sto vi igjen
med ca. 350 medlemmer.

Kommunikasjon:
Det er opprettet en ny hjemmeside med enklere funksjoner for endringer og nye innlegg. Vi
har landet på at hjemmesiden først og fremst skal være informativ, men det skal også kunne
publiseres viktige nyheter her. Det skal også være enkelt å bli medlem av Moss Skiklubb via
hjemmesiden.
Innholdet fra den gamle siden er kopiert over, men det gjenstår fortsatt noe
redigeringsarbeid, samt noe oppdateringsbehov. Her er det viktig at den enkelte komite
bidrar til at tekst og informasjon om deres arbeid er oppdatert og riktig.
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Det eksisterer i dag ulike Facebooksider for Moss Skiklubb. Med gode intensjoner ble det for
en del år siden, i tillegg til hovedsiden, opprettet en side som heter «MSK forum for
medlemmer» som skulle dekke det generelle av informasjon ut og spørsmål inn. Det ble også
opprettet en side som heter «treningsforum Moss Skiklubb senior». Utfordringen har blitt at
generelle innlegg og spørsmål ikke er samlet på en side, da ikke alle er kjent med at det
eksisterer flere ulike sider.
Det er nå besluttet at vi skal ha én side og det er den som heter Moss Skiklubb. De andre blir
«avsluttet» etter endt sesong. Det blir lagt ut informasjon på disse sidene om at all
informasjon heretter kun går via hovedsiden. Det vil i tillegg fortsatt være mulig med lukkede
sider for junior, senior, skiklubbens venner etc. men leder for gruppen (eller en leder velger
ut) skal være administrator av siden.
Spond, som er vårt medlemssystem, benyttes som direkte kommunikasjonsverktøy ut til
enkeltmedlemmet.
For oppdatering av løypekjøring har vi i tillegg til Skiforeningen nå også inkludert
Skisporet.no. Link til disse sidene finner man på hjemmesiden.
Det er avholdt møte med DNT for å se på mulig samarbeid på ulike arenaer. Det ble gjort
avklaringer om viktigheten av et godt forhold til grunneierne, og hvordan vi kan bistå
hverandre ved blant annet rydding av eksisterende løyper.
Det er avholdt møte med grunneierne.
Gjørmeløpet ble igjen gjennomført med god deltakelse. I forhold til tidligere utgaver, hvor
man har hatt en kort og lang løype, kunne man i år velge mellom 1 og 2 runder med
passering/målgang utenfor Skihytta.

Kjøp av tomt:
Høsten 2020 tok grunneier Erik Mollatt kontakt med Skiklubben etter at han hadde mottatt
ny eiendomsskattetakst for Skihytta fra Moss Kommune. Vi var enige om at denne skatten
ikke skulle skrives ut til han, men til Skiklubben. Vi kontaktet derfor kommunen for å ordne
dette. I dialogen med kommunen kom det fram at de ikke hadde noen dokumentasjon for at
Skiklubben var leier eller eier av grunnen Skihytta er oppført på.
Både Mollatt og Skiubben var enige om at det hadde eksistert en avtale mellom Skiklubben
og Erik Mollats bestefar, H.B Peterson, om leie av grunn fra da Skihytta ble oppført i 1936.
Etter undersøkelser fra begge parter lot det seg ikke gjøre å finne fram til nevnte avtale og
vel så viktig var at den ikke var tinglyst. Det ble derfor enighet om å ordne opp i
formalitetene og man kom fram til at Skiklubben skulle få kjøpe tomten slik den i dag var
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benyttet av Skilkubben, ca 10,8 mål. Kjøpesummen ble rask avklart til «rimelig skogstakst» 4
kr/m2. Man var også enig om at alle formaliteter og utgifter skulle være for Skiklubbens
regning. Vi ble raskt klar over at en slik eiendomsoverdragelse ville innbære flere
dispensasjonsøknader ovenfor kommunen og generelt mye administrasjon. Vi valgte derfor
å engasjere Marte Reier fra Advokatene på Jeløy.
På årsmøtet 3/6-2021 fikk medlemmene forelagt et forslag om å gå videre med kjøp av
tomten. Kostnadsoverslaget for kjøpsum, offentlige avgifter og advokatsalær ble anslått til
170.000 kr. Vi har til nå brukt ca 180.000 kr. Vi har ved flere anledninger markert ovenfor
Moss Kommune at vi synes det er svært urimelig at vi som idrettslag blir belastet med over
80.000 kr i gebyrer for å ordne opp i noen formaliteter rundt en tomt som allerede ble gitt
oss for ca 90 år siden. Dette har vi fått delvis gehør for og kommunestyret har vedtatt en
ordning der alle lag og foreninger skal få tilbake 50% av de byggesaksgebyrene kommunen
belaster dem. I vårt tilfelle forventer vi å få tilbake ca 40.000 kr.
Saken med å overta tomten ble som ventet byråkratisk og tung og vi fikk svært god hjelp fra
advokat Marte Reier. Blant annet måtte vi søke om samtykke til deling, dispensasjon fra
kommuneplanens krav om reguleringsplan, samt dispensasjon fra arealformålet. Et annet
krav kommune satt var at Skiklubben hadde en tinglyst veirett fram til Skihytta. En slik avtale
ble inngått med Jørgen Vanem og deretter tinglyst.
Det har vært en langvarig og tidkrevende prosess, men styret er veldig glad for utfallet med
at tomt og veirett nå er sikret for fremtiden.

Skihytta – hyttekomiteen
Kafeen var stengt hele vintersesongen (jan – mars) 2021 grunnet koronaepidemien. Hytta
har vært åpen hele høstsesongen 2021 i henhold til enhver tid gjeldene regler og
begrensninger.
Oppussingen av herregarderoben er sluttført.
Stor aktivitet og mange som benytter Grillhytta med utlagt ved.
Skiklubbens venner har blant annet bidratt med storvask av hytta inne, rydding utenfor, og
stiller velvillig opp på cafevakter.
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Det ble på forespørsel fra prosjektgruppen for Skihytta gjennomført en teknisk
takst/tilstandsrapport av hytta og stor garasje. Den tydeliggjør alder og forfatning av
Skihytta, og er derfor et meget viktig grunnlag for de alternativene prosjektgruppen har
jobbet frem. Rapportens innhold, og den økonomiske usikkerheten tilstanden medfører, gjør
at styret må prioritere oppfølging av denne saken.
Det meste av hytta gis Tilstandsgrad 2, som innebærer: Vesentlige avvik. Utbedring bør
gjøres innen rimelig tid. Mye av dette skyldes alder og at det meste av bygningsmassen lever
på overtid.
Det gis også Tilstandsgrad 3, som innebærer: Store eller alvorlig avvik. Umiddelbar utbedring
er å anbefale. Dette gjelder i hovedsak alt som har med ventilasjon å gjøre.
Styret legger derfor frem forslaget om videreføring av arbeidet prosjektgruppen har startet,
og at dette arbeidet forseres.

Juniorgruppen:
Har til tross for pandemien, og takket være flott innsats av kunstsnøprodusenter og
løypekjørere, kunnet gjennomføre trening på snø fra slutten av januar til slutten av mars i
tillegg til store deler av desember. De fleste skirenn ble avlyst på grunn av pandemien, og
det var derfor heller ikke mulig å gjennomføre Telenorkaruseller/onsdagsrenn på vanlig
måte. Som et alternativ kastet gruppen seg rundt og organiserte Telenorkarusellen med
registrering via en QR kode. som gjorde at mange barn gjennomførte.
Spydeberg klarte å arrangere kretsmesterskap og her fikk Moss Skiklubb to kretsmestere.
Det var Lars Hermund Haug i G13 og Tobias Repstad Andersen i G15. Gratulerer til begge.
Gruppen gjør en stor jobb i form av treningsaktiviteter, skileik, sosiale aktiviteter,
arrangementer/renn, samlinger, viser frem skisporten under ulike arrangementer etc. Dette
er klubbens viktigste rekrutteringsarena både av barn og foreldre og bør derfor være blant
de mest prioriterte oppgavene i klubben. Ressursbehov må følges opp for å unngå slitasje på
enkeltpersoner.

Seniorgruppen:
Har dessverre fortsatt meget liten aktivitet. Det meste som gjøres er på privat initiativ. Her
bør det snarlig legges en plan på hvordan aktiviteten kan økes, slik at vi igjen kan få et miljø
rundt denne gruppen. Seniorgruppen kan også være et viktig tilbud til foreldre som har barn
i klubben, og således rekruttere og bevare medlemmer.
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(Ski)anleggskomiteen:
Består av:
-

Kunstsnøgruppen
Nærløypekomiteen
Løypekjørerkomiteen

Besluttet innført på årsmøte i juni 2021 for å bedre kommunikasjon, planlegging og
gjennomføring mellom gruppene/komiteene.
Hovedaktiviteter (se årsrapporter fra den enkelte for mer detaljer):
-

Felles evalueringsmøte etter vintersesongen 20/21
Planlegging- og arbeidsmøter før og under snøproduksjon i desember (to runder)
Løypekjøring i store deler av desember

-

Dialog med Movar og Råde Graveservice i forbindelse med fremførelse av ny
vannledning som krysser Grindvold løypen
Dialog med Moss Kommune og grunneier vedrørende tilstanden på Vinterveien etter
gjennomført hogst i området
Utbedring av tilførselsløype fra Vanembukken

Utstyr:
-

Kjøp av ny scooter Lynx Ranger med tilhørende preppeutstyr
Salg av scooter Alpina Sherpa 2003 modell.
Kjøp av nesten ny viftekanon fra Techno Alpin med tilhørende utstyr
Oppgradering nødvendig utstyr stor løypemaskin

Erfaringen så langt med sammenslåingen er meget positiv, og ser ut til å gi ønsket effekt.

Fjernløypekomiteen:
Også i år har hovedfokus vært lagt på rydding av traséen som danner” Mossemarka rundt”.
I tillegg er løypenettet i sentrale, nordlige og østlige deler av Mossemarka ryddet.
Dette omfatter også i stor grad traseer som vanligvis kun benyttes som
barmarkstier.
Det har vært 22 dugnadsturer og det har medgått 136,5 timer.
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Prosjektgrupper:
Med mandat fra fjorårets årsmøte ble det opprettet 2 prosjektgrupper som skulle se på
ivaretakelsen og videreutviklingen av anlegget på Noreødegården og Skihytta med
tilhørende uteområde. De to gruppene har hatt flere møter og her er en oppsummering av
arbeidet så langt, samt innstilling og forslag til videre arbeid. (leses opp under punkt 9)
Vi henviser til komiteenes egne årsberetninger for mer detaljer om alt arbeidet som legges
ned.
På vegne av Moss Skiklubb vil vi få takke alle som har bidratt, deltatt og representert
klubben i 2021.
Styret Moss Skiklubb

Prosjektgruppe Noreødegården:
Har bestått av Stig Gundersen, Vegard Segtnan, Frank Ivar Hansen, Harald Fløgstad, Per
Anders Flesjø og Erik Holme (møteleder)
-

-

-

-

-

11

Det er avholdt møte med representanter fra administrasjonen i Moss Kommune for å
belyse behov og utfordringer. Her ble også Prosjekt Skihytta presentert.
Har opprettet kontakt og hatt møter med OK Moss. Her ble planer og behov fra
begge parter belyst, og det er enighet om å fronte felles behov opp mot Moss
Kommune. Det er gjort en midlertidig avtale om at våre juniorer kan benytte
garderobeanlegget til OK Moss ut mars måned. Deres toaletter kan benyttes av våre
snøprodusenter også nattestid.
Moss Kommune har signalisert at de vil kalle inn alle aktørene på Noreødegården for
å se på de fasilitetene som allerede eksisterer (blant annet på Ridesenteret) og
vurdere felles benyttelse av disse.
Det er sett på mulighetene for et garasjeanlegg til våre løypemaskiner, viftekanon og
annet utstyr til kunstsnøproduksjonen. Område er utpekt og et utkast av tegninger er
på plass
Det er innhentet pris på arbeid og materialer for å kunne ha strømpunkter på
utvalgte punkter i kunstsnøanlegget. Strømpunkter vil gjøre oppstarten av
produksjonen enklere og raskere og ikke minst være et miljøvennlig tiltak
sammenlignet med dagens metode hvor et dieselaggregat benyttes.
Det er innledet dialog med Moss Kommune for å se på nåværende avtale om lys i
lysløypene, hvor Moss Skiklubb har ansvaret og betaler strømkostnadene (vi mottar
økonomisk støtte fra Moss Kommune). Moss Skiklubb vil be Moss kommune overta
drift og kostnader da lysløypene i all hovedsak benyttes av byens befolkning. Løypen

-

fra Grindvold gir tilgang til marka på kveldstid til en hel bydel. Her er det også spilt
inn behovet for å bytte ut dagens lysarmaturer til nye med LED-pærer.
Sesongevalueringen fra kunstsnø- og løypekjørergruppen blir tatt med som viktige
innspill med tanke på utstyrsbehov og oppgradering av anlegget
Det er avtalt møte med Techno Alpin (leverandør av vår viftekanon) som har lang
erfaring med utvikling av kunstsnøanlegg. Techno Alpin leverer komplette
produksjonsanlegg og kan se på helheten i anlegget og hvilke tiltak vi bør/kan gjøre.
Eksempler er dimensjonering av pumper, kanoner, lanser, strøm og
produksjonslogistikk, samt det å gjøre ting i riktig rekkefølge.

Prosjektgruppe Skihytta:
Har bestått av: Jan Janssen, Siri Olsvik, Svein Bromander, Dagrun Fledsberg, Øystein Olsen,
Helge Jansen og Erik Holme (møteleder fra desember etter Hilde Solberg). Anne Segtnan og
Hilde Solberg var med på det første møtet. I tillegg har Per Anders Flesjø og Harald Fløgstad
deltatt på flere møter.
Det ble med godkjenning fra styret gjennomført en teknisk takst/tilstandsrapport av Skihytta
og stor garasje.
Det meste av hytta gis Tilstandsgrad 2, som innebærer: Vesentlige avvik. Utbedring bør
gjøres innen rimelig tid. Mye av dette skyldes alder og at det meste av bygningsmassen lever
på overtid.
Det gis også Tilstandsgrad 3, som innebærer: Store eller alvorlig avvik. Umiddelbar utbedring
er å anbefale. Dette gjelder i hovedsak alt som har med ventilasjon å gjøre.
Det er innhentet informasjon om kravene rundt hyttebakken i og med at dette er bygget
med tippemidler. Fra Moss Kommune fikk vi klarlagt at bakken er registrert som et
nærmiljøanlegg. Det gjør at vi per i dag står frie til å flytte eller fjerne bakken ved behov.
Med bakgrunn i tilstandsrapporten, bruken av Skihytta i dag, og at veldig mye av våre
aktiviteter foregår rundt Noreødegården, var det naturlig å starte med det grunnleggende
behovet og klubbens ønsker om å videreføre arven og tradisjonene med Skihytta.
Gruppen kom opp med følgende betraktninger:
-
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Skihytta med uteområder og aktiviteter er en viktig del av identiteten til klubben
Skihytta er et viktig turmål og tilgjengelig for store og små hele året

Tilstandsrapporten krever handling og gruppen har derfor sett på 3 ulike alternativer:
1. Fortløpende vedlikehold og oppgradering av avvik i henhold til rapport
2. Totalrehabilitering av Skihytta
3. Bygge en ny hytte
Det er innhentet enkle kostnadsestimater for punkt 2 og 3. Gitt at man kan bygge noe
mindre (250m2 mot ca.400m2 i dag) om man bygger nytt, så er kostnadene ved en
totalrehabilitering betydelig høyere. En totalrehabilitering vil på lik linje med et nytt bygg
kreve en universell utforming, noe som vil bety at utseendet og utformingen, slik der er i
dag, uansett må endres på.
Om man velger punkt 1 må man være innforstått med risikoen for at betydelige reparasjoner
og utbedringer tvinger seg frem, og at det derfor bør vurderes å avsette økonomiske midler
som sikkerhet. Det vil unektelig ligge et stort ansvar på sittende styre, og samtidig kunne
kreve mye innsats fra hyttestyret om man går for punkt 1.
Slik vi ser det handler dette om å ta vare på arven som engang ble gitt og som er ivaretatt i
nærmere 80 år, og at vi nå bruker tid og ressurser for å se hvordan vi på best mulig måte kan
tilrettelegge for å videreføre arven de neste 80 årene.
Styret ber derfor om at arbeidet videreføres, og at det settes av økonomiske midler til å
kunne forprosjektere de ulike alternativene. Gruppen vil komme opp med tiltak og
finansieringsmuligheter før det kan fremlegges for et ekstraordinært årsmøte, eventuelt på
neste årsmøte.
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Årsberetninger fra grupper og komiteer:
Juniorgruppen 2021
Et forsinket årsmøte ble gjennomført 3. juni. Styret i juniorgruppen består fortsatt av Rebecka
Dalbye, Stein Olsvik, Roar Bråthen, Bjørn Martin Haug og Hilde Skaatan.
Juniorrepresentanten i styret Elsa Dalbye avgikk og inn har vi fått Aurora Braathen.

Treningsaktivitet
Også året 2021 ble spesielt for Moss Skiklubb og for utøverne i klubben, grunnet pandemien
som medførte betydelig innskrenket aktivitet hva gjaldt renn. Allikevel var vi heldige at
treningene i stort kunne gjennomføres da teamet i den dugnadsbaserte snøproduksjonsgjengen
hadde klart å skaffe mannskap til å produsere så mye snø at det blev skiføre helt frem til 24.
mars. I slutten av august startet skitreninger opp igjen, med barmarkstrening og
rulleskitreninger 2 – 3 ganger i uka. Etter høstferien ble også treningene gjennomført etter
planene helt frem til 7. desember, da treningene ble avlyst pga økt smittetrykk i Moss.
Ungdomsgruppen har hatt to alders/nivå grupper og det har vært trening 2-3 dager per uke.
Stein har stått for mesteparten av treningene sammen med mange flotte ungdomstrenere i
Karin, Andrea, Oda, Herman og Aksel, samt de eldre herrene Roar og Henning.
Skileik
Skileiken har gjennom året hatt treninger på onsdager samtidig som de andre
treningsgruppene, enten ved Noreødegården eller fra Skihytta. Det har vært 5-10 barn på hver
trening, og trener har hovedsakelig vært Hilde Skaatan samt Siri og Lars Vemund.
Aktiviteten har vært lagt opp til å være trening av grunnleggende ferdigheter pakket inn i
lekbaserte øvelser. Målet med treningene har vært at barna skal trives med fysisk aktivitet og
bli motivert til å gå på ski. Skileiken har hatt noe oppgang i antall aktive barn. Det jobbes for
å rekruttere nye barn til trening, både blant kjente av medlemmer og nye ut i nærmiljøet.
Renndeltagelse
Mange av skirennene på snø i 2021 ble avlyst, det var virkelig demotiverende for ungdommen
som liker å konkurrere. Onsdag 17. februar hadde Moss planlagt å arrangere kretsrenn, men
dessverre ble rennet avlyst grunnet pandemirestriksjoner.
Spydeberg klarte allikevel å arrangere Kretsmesterskap og dermed fikk Moss Skiklubb to
kretsmestere på ski. Vi gratulere dem begge.
KM Normal fristil - Spydeberg
G 13 år
Lars Hermund Haug
G 15 år
Tobias Repstad Andersen
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Moss SK
Moss SK

Morten Bakke og Daniel Giske avlyste heller ikke Telenorkarusellrennen, men gjennomførte
rennene med godkjenning via QR kode. Flott mulighet for barn til å delta, og invitasjon gikk
ut til alle skoler i Mosseregionen. Dessverre var det få deltager sammenlignet med de årene da
det er tidtaking og faste dager til å gå.
Tross mange restriksjoner klarte vi å gjennomføre et kretsrulleskirenn med ca 50 deltagere
den 22. september. Det var utøvere fra egen krets samt Oslo og Akershus kretsene og mange
flotte prestasjoner og imponerende resultater fra alle utøverne.
KM Fristil rulleski – Moss
G 13 år
Lars Hermund Haug
J 13 år
Eliva Vatne Solvang
J 15 år
Andrea Narmo

Moss SK
Moss SK
Moss SK

Lasse Skudal og Roar Braathen har deltatt på TD og arrangement kurs i regi av Norges
skiforbund.
Samlinger-arrangement
Søndag 30. mai arrangerte Østfold Skikrets jentesamling på Fredrikstad Skiarena. I flott
sommervær deltok 22 jenter fra forskjellige klubber i hele kretsen på en hele fem timers lang
dagsamling i Fredrikstad. Moss skiklubb stilte med tre deltakere. Norges Skiforbund stilte
med selveste utviklingssjefen, Brit Baldishol.
Vårsesongen ble avsluttet med triatlonrenn samt pizza og deltagelsespremie, tradisjonen tro.
Lørdag 18. september deltok Moss Skiklubb på et arrangement i regi av Moss i Sentrum.
Prøving av rulleski sto på programmet, og det ble en stor suksess. Veldig mange barn fikk
prøvd rulleski for første gang, og vi fikk markedsført langrenn som en helårsidrett. Aurora og
Roar Braathen deltok på dette arrangementet.
Ellers har vi avholdt tre hyggelige kveldsmatarrangement på skihytten, herlig å se gruppen
samlet til kveldsmat. Flotte arrangement som bør videreføres.
Vintersamlingen på Brennarbu var vel planlagt og ca 30 deltagere hadde meldt seg på.
Dessverre ble samlingen avlyst, denne gang grunnet snømangel.
Juleavslutning med pizza og flotte premier. Denne gangen ved gapahukområdet ved
kunstsnøanlegget da teamet i den dugnadsbaserte snøproduksjonsgjengen igjen hadde klart å
produsere så mye snø at det ble avhold trening på ski allerede før juleopphold.
Rebecka Dalbye
Leder juniorgruppen
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Årsberetning seniorgruppa i 2021
Senior gruppa har ligget nede i dvale de siste årene, så også i denne pandemien.
Vi har hatt noe aktivitet allikevel.
I januar var en liten gruppe på samling på Hornsjø.
Vi har opprettholdt treningen gjennom året med ski, rulleski, styrke og barmark, men med
lite deltakelse.
Vi hadde en miljøsamlig i Vansjø med kano i juni.
Vi har hatt fast barmarkstrening fra skihytta onsdager (okt-des), men med lite folk.

Per Tveit
Oppmann senior
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ÅRSBERETNING KUNSTSNØGRUPPA 2021
Kunstsnøgruppa har bestått av:
Per Otto Gargul
Terje Pettersen
Bjørn Wiggo Norum
Lill Beate Busch Norum
Vegard Segtnan
Henning Dalbye
Odd Johannessen
Hans Ludvigsen
Steinar Monge
Stig A. Gundersen
Gruppa har hatt jevnlige møter gjennom sin periode.
Mandat til Kunstsnøgruppa
Produsere kunstsnø og vedlikeholde teknisk utstyr, innenfor foreslått budsjett. Dette innbefatter:
organisere mannskaper, prioritere snølegging, beslutte oppstart og stans.
Prioritering kunstsnølegging
Følgende prioritering av snølegging er besluttet, listen er å vurderes som veiledende.
1 Liten runde
2 Store runden
(1 og 2 parallelt) Skileik
4 Stadion
5 Olsvikrunden
6 Grinvoll
7 Depo

17

Premisser for å starte kunstsnøproduksjon
Det er kunstsnøgruppa som har mandat til å beslutte oppstart av snø produksjon.
Før oppstart må det vurderes følgende:
Værmelding
Mannskap
Kost/nytte
Budsjett

Snø produksjon perioden januar 2021 – desember 2021

Januar – februar 2021
Snø produksjonsmetodikken for perioden januar og februar 2021 blei beskrevet i forrige
årsberetning. Hvor det ble benytte innleid viftekanon og flytting med snø med hjullastere/traktorer
m henger. Dette ble konkludert med at var en tungvint og kostbar produksjonsmetode, selv om det
var enklere å bemanningsmessig.
Desember 2021
Snø produksjonen startet 01.12.2021 og produserte med lanser en drøy uke. Store deler av trasen
blei lagt i denne perioden. Kunstsnøgruppa og løypekjørerne jobbet tett sammen fra nesten første
dag og dette resulterte i at store deler av løypa var rekord tidlig klar for skiløperne.
Ny innkjøpt viftekanon ankom Noreødegården etter at første periode med produksjonsforhold var
ferdig.
Når neste kuldeperiode kom (romjulen) ble viftekanonen benyttet, med stort hell. Viftekanonen er
enkel å håndtere og produsere veldig god snø.
Det har ikke blitt produsert snø i perioden januar – mars 2022.

Erfaringer
Leverandøren av viftekanonen har anbefalt oss om å bytte ventilene på vannet i produksjons kummene, dette for å gjøre flyttingen av kanonen enklere å tryggere.
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Vi står fortsatt fast at vi må produsere snøen der den skal ligge og ikke lage i deponi og deretter
flytte snøen.
Gruppa mener fortsatt at man må ha en så stor og stabil mannskapsbase som mulig, som skal bistå
basene. Bas gruppa trenger fortsatt rekruttering.
Baser
Vegard, Odd, Henning, Stig, Hans L, Per Otto, Terje, Bjørn Wiggo, Steinar, (Aksel G vikarierte)

Annet
Gruppen vil lage en ufyllende evaluering av produksjonsperioden, samt komme med et forslag til
endret produksjonsmetode med tilhørende investeringsforslag.

Leder av Kunstsnøgruppa 2021
Stig A. Gundersen
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Årsberetning løypekjøring 2021

Gruppen består nå av:
-
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Stig Sørli (leder)
Frode Johannessen
Audun Hansen
Lasse Skudal

I starten på året 2021 var det undertegnede som sto for det meste når det gjaldt prepping,
men vi fikk etter hvert på plass 3 til. De fikk praktisert litt mot slutten av forrige sesong og
per i dag er det 3 som kjører den store maskinen.

I løpet av sommer/høst har det kommet på plass ny scooter med kompaktor(rulle)og enkel
sporsettter, utstyret har blitt testet, og ut ifra det lille vi har fått prøvd så fungerer dette
meget bra.
Ellers har vi fulgt års hjulet med nødvendig service, vedlikehold, klargjøring av utstyr
gjennom vår, sommer og høst. Klargjøring og prepping av løyper fra slutten av januar til
medio mars og en stor del av desember etter at det ble produsert snø fra tidlig i desember.
Vi fikk også noen runder, både med stor maskin og scooter innover mot Ødemørk og ned til
Vanembukken, da vi også fikk et lite påfyll av natursnø.
Timer totalt på stor maskin er 1388. Dette er ganske lite dersom man tenker på å få byttet til
nyere maskin med fres foran sporsetter og gjennomføre dette når vår maskin fortsatt har
noe verdi.
Innbyttepris på vår maskin (2008mod.) ligger på ca.400-450.000,- både fra Antra og Owren.
Nyere maskin ca.2014/15 mod. har en pris på ca. 1-1,2mill.
Timeinnsats av løypekjørere i 2021 ca.250 timer

Leder løypekjøring
Stig Sørli
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Årsberetning nærløypekomiteen 2021
Deltatt i møter med kunstsnøgruppa:
Leder: Per Anders Flesjø
Medlem: Hans Ludvigsen
Medlem: Sverre Kirkhus
Medlem: Roald Olsvik
Medlem: Frank Ivar Hansen
Medlem: Lasse Skudal
- Deltatt på møter med kunstsnøgruppa og løypekjørerne
- Leder har hatt møter med grunneiere om tømmerdrift i lysløypa.
- Hogsten ble gjennomført uten skader på lysløypa.
- Grinvold-løypa ble stengt på grunn av gravearbeid av vannledning.
- Utbedring av lysløypa ved parkeringsplass Vanem. Pigget vekk fjell, planert og fylt på
subbus.
- Klippet kanter med traktor i hele lysløypa.
- Befaring av Vinterveien med Moss Kommune. Moss Kommune satte i stand hele
strekningen inn til snuplassen.
Per Anders Flesjø
Leder Nærløypekomiteen
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ÅRSRAPPORT FRA FJERNLØYPEKOMITÈEN FOR DUGNADSÅRET 2021

Komitéen har bestått av:
Roger Magnem (leder), Finn B Kraft, Per Vallner, Jostein Hegreberg, Tom Kildahl, Sverre Kirkhus,
Trond Enholm , Rune Larsson og Børre Børresen..

Også i år har hovedfokus vært lagt på rydding av traséen som danner” Mossemarka rundt”.
I tillegg er løypenettet i sentrale, nordlige og østlige deler av Mossemarka ryddet.
Dette omfatter også i stor grad traseer som vanligvis kun benyttes som
barmarkstier.
Med stort og smått har det vært 22 dugnadsturer og det har medgått 136,5 timer.
Samarbeide med grunneierne har vært tilfredsstillende.

Til slutt vil jeg takke bidragsyterne i Fjernløypekomitèen for flott innsats og godt humør.

Moss, 4. Februar 2022

Roger Magnem
Leder fjernløypekomiteen
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Årsberetning Økonomikomitéen 2021.

Har bestått av:
Harald Fløgstad, Bjørn M. Haug og Ole Kristian Narmo.
Som for de siste årene er regnskapet ført av Alinco AS v/Cathrine Solbakken. Samarbeidet
mellom henne og økonomikomitéens leder fungerer svært godt. Hun kjenner godt til både
idretten i Moss generelt og Moss Skiklubb, og gir gode råd og veiledning gjennom året.
Også i år har pandemien bydd på ekstra utfordringer både for klubbens økonomi i sin helhet
og for sponsorarbeidet. Komiteen har hatt hovedfokus på å videreføre sponsoravtalene fra
tidligere år. Dessverre har noen valgt å takke for seg, mens noen nye er kommet til.
Sponsoravtalene gir svært viktige tilskudd til klubbens økonomi. Vi ser at det kan være
fornuftig å starte et arbeid for å skaffe andre typer støttespillere også. Støttespillere som kan
være interessert i å stå for noe større bidrag dersom endel av klubbens planer blir vedtatt
gjennomført.
Harald Fløgstad
Leder Økonomikomitéen
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Årsberetning hyttestyret 2021
Hyttestyret har bestått av:
Knut Stabell
Asbjørn Aase
Odd Johannessen
Siri Olsvik
Øystein Olsen (leder)
Kafedrift
Kafeen var stengt hele vintersesongen (jan – mars) 2021 grunnet koronaepidemien. Hytta har vært
åpen hele høstsesongen 2021 i henhold til enhver tid gjeldene regler og begrensninger.
Bakterier i drikkevann
I de årlige prøvene ble det påvist bakterier i drikkevannet. Dette skyldes antakelig lite vann i brønnen.
Det ble vurdert å undersøke om det skulle bores dypere brønn. Nye prøver viste derimot godkjente
verdier, og tiltak ble derfor ikke nødvendig.
Oppussing av herregarderoben
Sluttarbeid og utbedringer er gjennomført.
Vedlikehold og utbedringer
Noen utbedringer og innvendig og utvendig er utført (fjernet gamle kabler, utelys, etc.).
Grillhytta
Grillhytta har vært flittig brukt i hele pandemiperioden. Det har gått mye ved og det har vært stadig
behov for påfyll.
Utleie
Det er merkbart økt etterspørsel på utleie/bruk av hytta til ulike formål nå etter gjenåpningen.
Dugnad
Skihyttas venner bidro i høst med dugnad som bestod i storvask inne, vedhogst og rydding ute.
Vask av hytta
Hytta ble vasket av et vaskefirma før Dagrun Fledsberg tok over midtveis i 2021. Garderober og
trimrom blir vasket av brukerne. Det er for øyeblikket ikke ønskelig at garderober blir brukt utenfor
fellestrening og det er derfor ikke behov for vask.
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Prosjektgruppe for oppgradering av skihytta
Det ble for 4-års tid siden satt ned en prosjektgruppe som skulle videreføre hyttestyrets ønske om
nytt kjøkken samt utskifting etterisolering, utskifting av vinduer, av tak og kledning utvendig. Dette
arbeidet stoppet opp, og da dette ble tatt opp på nytt i 2021 ble det satt ned en ny prosjektgruppe.
Som start på prosjektet er det blitt utført en tilstandsrapport av autorisert takstmann Ståle
Frosterød. Konklusjonen er i hovedtrekk at hytta har fremtidige behov for vedlikehold. Etterisolering,
utskifting av vinduer og dører. I krypkjeller anbefales tiltak for å holde fuktighet og tildekning av
grunn. Tilstandsrapporten er i tilgjengelig i saksdokumentene til Årsmøte 2022.

Leder Hyttestyret
Øystein Olsen
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7. Behandle Moss Skiklubbs regnskap

Resultatrapport i Moss
Skiklubb, 01.01.2021 31.12.2021
Kontonr

Tekst

2021

2020

35255

77401

347349

81000

INNTEKTER
3015 Salg i kafè på Skihytta
3020 Sponsor / Støtte
3200 Salg av Maskiner etc.
Salgsinntekt tjenester, utenfor
3220 avgiftso

35414

3320 Arrangement Moss Skiklubb

11814

7220

3350 Treningsavgift

19200

29820

3400 Offentlig tilskudd/refusjon

498324

407120

3410 Momskompensasjon
Årlig bidrag til sponsorpool
3444 Kunstsnøanl

100689

64775

231500

182500

3605 Leieinntekt
3920 Årskontingenter
3960 Bingo / grasrotandel Norsk Tipping
SUM INNTEKTER

21163

4500
136750

145878

99304

112117

1541261

1107831

KOSTNADER
Kostnader i forb.
m/aktiviteter
4000 Kjøp av utstyr
4010 Startkontingenter

Sum kostnader i forb.
m/aktiviteter
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588648
3755

14135

4150 Kostnader v/egne arrangement

20973

15962

4230 Rekvisita /Utstyr

50930

31512

4330 Treningssamlinger

10000

5000

674306

66609

Honorar til trenere
5100 Trenerhonorar

20550

43700

5101 Eksterne trenere

13825

18700

34375

62400

2021

2020

9367

11153

376467

103003

5208

6906

31174

30674

257570

9840

26716

28195

24984

172082

Sum honorar trenere

Kontonr.

Tekst

Andre driftskostnader
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.
6340 Lys, varme hytta + lysløype
6360 Renhold av lokaler
6410 Grunnleie
6550 Andre Driftskostnader
6570 Kafèdrift
Reparasjon og vedlikehold
6600 bygninger
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6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Rep og vedl.hold
6630 løyper/hyttebakken

7453
32551

285927

6700 Revisjons og regnskapshonorarer

68828

79277

6811 IT / Datakostnad

37128

1188

6830 Omk. v/utsend. av medl.kont.

3912

8938

6860 Møter, kurs, oppdatering etc.

789

2893

6870 Mat i forb. m/aktiviteter

12301

2522

6900 Telefon / Bredbånd

6027

5324

6910 Alarm

8720

8315

7000 Drivstoff
Vedlikehold Løypemaskin / Scooter
7020 / ATV
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.
7230 Annonser

46959
163604

112432

40000

40000

773

5426

7320 Reklamekostnader

1500

7420 Gaver, fradragsberettigede

1918

566

7450 Kretskontingent

5500

5500

73034

69130

7500 Forsikringspremier
7600 Lisensavgift

1750

7770 Bank og kortgebyrer

3746

3362

13152

8950

Sum andre driftskostnader

1261131

1001602

SUM TOTALE
DRIFTSKOSTNADER

1969812

1130611

-428551

-22781

2097

4957

7790 Annen kostnad

DRIFTSRESULTAT

Finansposter
8050 Annen renteinntekt
8150 Annen rentekostnad
8155 Rentekostnad leverandørgjeld

23
70

Sum finansposter

2027

4934

ÅRSRESULTAT

-426524

-17847

426524

17847

0

0

Disponering av årsresultat
2050 Annen Egenkapital
Rest til disposisjon
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MOSS SKIKLUBB - Noter til regnskap 2021
Note 1 Varige driftsmidler
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsbestemmelser for organisasjoner
tilsluttet Norges Idrettsforbund. Anskaffelse av tomt er aktivert som anleggsmiddel i 2021.
Kostnadene sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan
sammenstilles med.
Note 2 Fordringer
Posten «forskuddsbetalte kostnader» er i hovedsak forsikringer som er betalt i 2021 og som gjelder
2022.
Varige driftsmidler, forsikringssummer:
Skihytta inkl. uthus/garasje
Inventar og utstyr
Løypemaskin
Snøscooter
Snøscooter
ATV m/tilhenger
Kunstsnøanlegg
Rulleskianlegg

8. Behandle forslag og saker
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kr. 14.400.000,-kr.
800.000,-kr. 3.000.000,-kr.
206.000,-kr.
300.000,-kr.
200.000,-kr. 7.500.000,-kr. 2.700.000,--
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8. Behandle forslag og saker

Forslag fra styret i Moss Skiklubb
1.
2.
3.
4.

Kontingent, treningsavgift og forfallsdato gjeldende for 2023
Endringer og tillegg organisasjonsplan
Videreføring av prosjektgruppe Noreødegården
Videreføring av prosjektgruppe Skihytta.

1. Styret foreslår å øke nåværende kontingenter med følgende begrunnelse
- Har vært urørt i mange sesonger til tross for prisstigning på de fleste varer og
tjenester for klubben
a) Forslag til nye satser:
Medlem junior: 600,- kr
Medlem senior: 600,- kr
Støttemedlem: 400,- kr
Treningsavgift: 750,- kr
b) Det foreslås at faktura for aktuell sesong faktureres ut i januar, med forfallsdato
31.januar i samme år.

2. Styret foreslår følgende endringer på organisasjonsplanen:
- Materialforvalter og maskinforvalter utnevnes av leder i Skianleggskomiteen i
samråd med hovedansvarlig i Kunstsnø-, Løypekjører- og Nærløypekomiteen.
Begrunnelse: Våre maskiner og utstyr er fordelt på de ulike gruppene under Skianlegg, og
aktuelle kandidater bør være den/de i gruppen som innehar rett kompetanse.
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3. Styret foreslår at prosjektgruppe for Noreødegården fortsetter sitt arbeid
Begrunnelse: Henviser til rapport og status fra gruppen. Følgende plan er fulgt:
-

Status/behovsanalyse
Utarbeide plan over ønsker og behov
Se på samarbeidsmuligheter med aktører i området
Kostnadsoversikt
Finansieringsplan

De tre første punktene er kartlagt, og en kostnadsoversikt er under arbeid.

4. Styret foreslår videreføring av prosjektgruppe Skihytta, og at det gis en økonomisk
ramme på inntil 200.000, - til forprosjektering. Utgifter til forprosjektering tas fra
klubbens midler, og kostnaden innarbeides i finansieringsplanen for prosjektet. Bruk
av midler skal kun gjøres i tett dialog med styret.
Begrunnelse: Henviser til rapport og status fra gruppen.
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9. Fastsette kontingenter og forfallsdato, gjeldende fra 2023.
Følgende satser er foreslått fra 2023:
Medlem junior: 600,- kr
Medlem senior: 600,- kr
Støttemedlem: 400,- kr
Treningsavgift: 750,- kr

Faktura for aktuell sesong faktureres ut i januar, med forfallsdato 31.januar i samme år.
Kontingenten og forfallsdato vedtas av årsmøte.
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10. Behandle budsjett 2022
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11. Behandle idrettslaget organisasjonsplan.

Organisasjonsplan for Moss Skiklubb
Oppmenn:
a) Oppmann junior
b) Oppmann senior
c) Oppmann hopp (velges hvis det er aktivitet i gruppen)
Utdanningskontakt: Styrets nestleder hvis ikke annet bestemmes på årsmøtet.
Materialforvalter og maskinforvalter utnevnes av leder i Skianleggskomiteen i samråd med
hovedansvarlig i Kunstsnø-, Løypekjører- og Nærløypekomiteen.
Komiteer:
- Seniorgruppen med inntil 5 medlemmer
- Juniorgruppe med inntil 7 medlemmer
- Hyttekomiteen med inntil 5 medlemmer
- Fjernløypekomiteen med inntil 12 medlemmer
- Økonomikomiteen med inntil 6 medlemmer inkludert leder
- Skianlegg med sine undergrupper:
a) Løypekjørergruppe med inntil 7 medlemmer
b) Kunstsnøgruppe med inntil 7 medlemmer
c)Nærløypegruppe med inntil 8 medlemmer
Oppmenn, komiteledere og komitemedlemmer velges av årsmøtet for 2 år. Medlemstallet i
de enkelte grupper og komiteer er veiledende, og styret kan i samråd med den enkelte leder
endre medlemstallet. De enkelte komiteledere gis mandat til å supplere medlemmer i
komiteene gjennom året.
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Årsmøte
Revisor

Kontrollutvalg

Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Sportslig leder
Leder juniorgruppen
Leder hyttestyret
Løypeansvarlig
Web- og
kommunikasjonsansvarlig

Varamedlem 1 og 2
Økonomikomiteen
Skianlegg
Kunstsnøgruppen
Løypekjørerkomiteen
Nærløypekomiteeng

Fjernløypekomiteen

Junior gruppen
Senior gruppen
Hyttekomiteen
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Valgkomite

