
Årsmøte i Hasle-Løren IL Ski/sykkel/triathlon 
 

1) Åpning. 
Ordinært årsmøte i Hasle-Løren IL Ski/sykkel/triathlon ble avholdt  
onsdag 3. februar 2016 i klubbhuset på Lørenbanen.  
Styrets leder Ingar Wilhelmsen ønsket velkommen.  
Det framkom ingen merknader til innkallingen eller den foreslåtte dagsorden og 
årsmøtet ble erklært lovlig satt. 
 
Foruten Ingar Wilhelmsen deltok  Inge Østgaard og  Even Ambjørnrud, 
Kun 3 medlemmer deltok. 
 

2) Valg av møteleder/protokollfører og 2 til å medundertegne 
protokollen sammen med møteleder. 

 Ingar Wilhelmsen ble valgt til møteleder og protokollfører.  
 Inge Østgaard og Even Ambjørnrud ble valgt til å medundertegne protokollen. 
 

3) Styrets årsberetning 
 Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent. 
 

4) Årsregnskap 
Resultatregnskapet og balansen pr. 31.desember 2015 ble gjennomgått og 
godkjent. Årsunderskuddet på kr. 11.575 ,- dekkes  av innestående midler.  
Gruppa har noe til gode fra sist vinters skiskole. Dette vil bli innkrevet. 
Innestående i bank pr. årsskiftet er redusert til kr. 66.198,-. 
 

5) Budsjett 2015 
Med bakgrunn i at UB Cup rittet på Bjerke Travbane heller ikke vil bli arrangert i 
2016 har den sentrale Cup komite varslet om at H/L må trekke seg permanent 
fra Cupen. H/L får tilbake sitt opprinnelige kapitalinnskudd på kr. 5.000,-. 
 
4 kvinner som satser i K Elite er ønsket velkommen til klubben basert på at 
gruppa dekker startkontingenter for rytterne i NC ritt og NM. 
 
Aktivitetsnivået er tilpasset en omsetning på kr. 60.000,- i 2016. 
Utgifter og inntekter er i balanse med +/- 0.  
Budsjettforslaget ble tatt til etterretning og er det nye styrets arbeidsgrunnlag 
inntil eventuelt endrede forutsetninger foreligger. 

 
6) Valg 

Følgende styre ble gjenvalgt: 
Leder    Ingar Wilhelmsen  - ansvar triathlon 
Nestleder      Thomas Falch - ansvar ski 
Styremedlem Øystein Haga  - ansvar sykkel 
Styremedlem Rune Sjøhelle 
Styremedlem Tobias Torrissen 
Varamedlem              Inge Østgaard 



Styrets leder takket for fornyet tillit på vegne av styret. 
 
Deretter ble møtet hevet. 
 
 
Løren 3. Februar 2016 
 
 
 
 
 
Ingar Wilhelmsen                 Even Ambjørnrud      Inge Østgaard  
 
 


