ÅRSRAPPORT SESONGEN 2015/2016
Admiralforsamling og skifestival har blitt gjennomført iht. program. Referater fra
evenementene, inkludert resultatlister, taler for seg. De vitner om store panegyriske utgydelser
sammen med vidløftige idrettslige utfoldelser. Under admiralforsamlingen ble
medløperantallet utvidet med over 12 %, ved at kandidatene Anders, Jo og Odd ble behøring
innlemmet i skaren av medløpere. Videre utdypning av hva som skjedde under disse skeidene
skal stå usagt i forbindelse med denne årsrapporten.
I tillegg til hovedarrangementene, og uten at medløpere og presse har vært invitert til
tilhørerlosjen, har Presidentskapet hatt et fåtall, men dog utenomordentlige vellykkete møter.
Dette til tross for at vi, som noen av nasjonens skiløpere, kan bedyre at det ikke har vært
benyttet prestasjonsfremmende midler under disse møtene. På agendaen har stått flere saker
som en ikke behøver å komme nærmere inn på her, men to nevneverdige saker har vært
fokusert; Lokalisering av klubben og våre "museale" gjenstander.
Vårt tidligere klubbhus, Peisestua, eies av Oslo kommune. Oslo kommune er stor og mange
vil bestemme som ikke får lov, og de som kan bestemme, - de vil ikke. Skimuseet og
eiendomsforvaltningsavdelingen i Skiforeningen til Ski-idrettens Fremme er ved sesongens
utløp, etter uttallige oppfordringer, i full gang med søking etter våre gjenstander.
Lokaliseringssakene forsetter inn i neste sesong.
Revisor hevder at økonomien i foreningen er sunn, tross tidligere økonomiske løft ifm.
jubileumsfeiringen. En viktig grunn til dette er at Presidentskapet, i gjentatte anfall av
storsinn, har valgt å vise måtehold hva angår presidentskapsmøtenes lukulliske innhold. Vi
skal heller ikke legge skjul på at medløpernes betalingsevne og -vilje også utgjør en
betydelig faktor i denne sammenheng.
Denne navnkunnige foreningen, ved utgangen av sin 101. sesong kan glede seg over å ha en
livskraftig medløperskare bestående av 27 medløpere, nesten alle med kjent oppholdssted.
Av disse er 4 seniorløpere, hvorav en av disse er løper i utenriks fart. Vi har 3
æresmedlemmer.
Vi har for tiden ingen kandidater!
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President

