ÅRSMELDING SESONGEN 2016/2017
Admiralforsamling og skifestival har også denne sesongen blitt gjennomført iht. program.
Referater fra sesongens overordentlig storslåtte evenementene, inkludert resultatlister fra
disse, taler for seg. De vitner om store elokvente utgydelser sammen med gripende idrettslige
utfoldelser, - ofte a la "Eddie the Eagle".
I tillegg til hovedarrangementene, har Presidentskapet hatt et fåtall, men dog ubegripelig
vellykkete møter. Med unntak av Presidentens bruk av Lypsyl før vintersesonmøtet, kan
presidentskapet bedyre at det ikke har vært benyttet prestasjonsfremmende midler under
disse bevissthetsutvidende møtene. Møter som ved avslutningen alltid har vært preget av
møtedeltagernes utveksling av raske og sjenerte øyekast, -i takknemlighet for den
grensesprengende åndfullhet de har blitt beriket med under møtet.
På agendaen til presidentskapsmøtene har det stått flere saker som en ikke behøver å komme
nærmere inn på her, men to saker verd å nevne har vært; Lokalisering av klubben og
oppslutningen om våre arrangementer.
Vårt tidligere klubbhus, Peisestua, eies av Oslo kommune. Oslo kommune er iht.
eiendomsforvaltningsavdelingen i Skiforeningen til Ski-idrettens Fremme, fremdeles ikke
villig til å la andre leie.
Presidentskapet har følt at oppslutningen om våre arrangementer, med unntak av 100 årsjubileet, har vært noe avtagende de siste årene. For det samme Presidentskapet synes det ikke
som at alle medløperne har evnet å etterleve §10 om møteplikt. Presidenten sendte derfor ut
et brev til medlemmene med råd om hvordan lovene burde kunne fortolkes av den enkelte
medløper.
Revisor hevder at økonomien i foreningen er sunn. 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.
Ingen nye personer er blitt innlemmet i skaren av medløpere. En medløper har blitt "rettledet
til utmelding" pga. manglende møteoppslutning, og en har gått over til de passives rekker.
Denne navnkunnige foreningen kan derfor, pr dags dato kan glede seg over følgende
medløperstatus:
•
•
•

Vi har en medløperskare bestående av 26 medløpere, nesten alle med kjent
oppholdssted. Av disse er 5 seniorløpere, og 2 er passive løpere.
Vi har 3 æresmedlemmer.
Vi har for tiden ingen kandidater.
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