Årsmelding 2020
lngierkollen Rustad Slalomklubb
Organisasjon
Styret har i perioden bestått av:
Leder:

Linda Aasen Vist

på valg i 2021

Økonomiansvarlig:

Stine Østnes

på valg i 2022

Medlemsansvarlig:

Christian Jæger

på valg i 2021

Gruppeansvarlig:

Øivind Bjørnstad

på valg i 2021

Markedsansvarlig:

Anders Røkke

på valg i 2022

Nybegynnere ansvar:

Jannicke Skarbøe

på valg i 2022

Valgkomite:

Kaia Brækken, Andreas Klemsdal, Erik Duberg

Regnskapsfører:

Arne Solhusløkk

Møter
Det er avholdt 6 styremøter i perioden. Styret har også gjennom perioden hatt tett kommunikasjon
via e-post og telefon. Hele perioden gjennom 2020 med covid-19 har styret hatt dialog sammen
ukentlig.

Økonomi
Klubben har god egenkapital og ingen langsiktig gjeld. Året har vært krevende som følge av dårlig
vintersesong og svært få nye utøvere, etterfulgt av covid-19. Inntektene har gått ned fra 2019 med
hele 500 000 kr. Klubben har et underskudd tross kompensasjonstilskudd fra regjeringen som følge
av kansellerte aktiviteter.
Regnskapet for 2020 er gjort opp med et driftsunderskudd på kr - 98 225 og et årsresultat pålydende
kr – 96 802. Egenkapital er pålydende kr 1 700 735.

Medlemmer
Totalt medlemstall er 278 og stabilt fra 2019, med nedgang på 7 medlemmer. Dette er fordelt på
nybegynnergruppe/ rekrutt og racing-gruppene. Videre har vi et antall løpere på skigymnas og
landslag. Noen veteraner er også aktive.

IRS representanter i forbund i 2020 har vært:
Roar Karlsen: medlem av alpinkomiteen Norges Skiforbund
Haakon Knudsen: medlem alpinkomiteen i Oslo skikrets
Siri Philippa Patricksson: styremedlem Oslo Skikrets

Kommunikasjon
Klubben bruker web, facebook, aviser og e-post som kommunikasjonskanaler til marked og
medlemmer. Klubbens web www.irsalpin.no benyttes aktivt som offentlig kommunikasjonskanal.
Klubbens retningslinjer, planer, resultater og samlinger er oppdatert til enhver tid. Facebookgruppen IRS Intern på facebook benyttes daglig til informasjonsutveksling, salg av brukt utstyr osv.
Det har vært gjennomført 1 foreldremøte.
Arrangementer
Klubben fikk grunnet covid-19 og mangel på snø ikke gjennomført alle renn i terminplanen. Dagen
klubbmesterskapet skulle vært arrangert ble landet stengt ned, og rennet kansellert i siste liten. De
store nasjonale renn ble også kansellert. Heldigvis åpnet SNØ-anlegget på Lørenskog slik at
klubbmesterskap kunne avholdes der høsten 2020 – sent men godt.
Sportslige resultater
Vinteren 2020 ble en uventet sesong for IRS. Våre løpere er sterke, og leverte gode resultater, i så vel
kretsrenn som landsdekkende og internasjonale renn. Noen renn ble dessverre avlyst men vi hadde
kvalifiserte løpere også til internasjonale renn som ikke ble gjennomført. Vi hadde også en løper på
World Cup laget, Jonathan Nordbotten.
Kiosk
Kiosken er dugnadsdrevet av foreldre. Den fortsetter i god tradisjon og leverer et overskudd til
klubben. Foreldrene har stort sett vært flinke til å stille til sine vakter, men vi har et problem når
noen uteblir fra de vakter de er satt opp på da vi har en forpliktelse overfor Ingierkollen Slalåmsenter
til å ha kiosken åpen gjennom sesongen.
Generelt
Alle klubbens administrative verv er drevet på dugnad. Vi takker alle som har bidratt med tid og
krefter og økonomisk støtte gjennom sesongen samtidig som vi, som vanlig, oppfordrer flere til å
melde seg til oppgaver og verv.

Styret, april 2021

