
REFERAT - ADMIRALSFORSAMLING 2006 

Admiralsforsamlingen ble avholdt den 31. Oktober 2006i skiforeningens klubblokaler, 
blant Oslo-befolkningens skikunnige kalt ”Peisestua”, vakkert tronende over vår ski-
arena i Holmenkollen.

Tilstede var 21 stemme-berettige medløpere. Som sedvanlig var ingen preget av det 
sløvsinn som ofte er en reaksjon når teppet går opp for deltakelse i det andre kaller 
”generalforsamlinger”. 

Presidenten ønsket velkommen til den 92. Admiralsforsamlingen, akkompagnert av en 
følelsesladet og dyp vibrato fra stemmebåndene.  

Presidenten konstituerte seg selv som møteleder, og fattet umiddelbart beslutningen om 
at det var lovlig innkalt til møtet og at dette, som sedvanlig, var ualminnelig 
beslutningsdyktig.  

Admiralsekretæren ble utnevnt som møtereferent. Derfor dette referatet!! 

Etter at de pliktskyldigst , og med frimodige blikk, hadde mottatt og akseptert 
Presidentens rituelle men dog velmente formaninger, ble to nye medløpere derpå tatt opp 
i Stavens ski- og verbalsportslige fellesskap; Christian og Sven Erik. En rekke velkomst-
”H-H-H’er” ble fremført stående av alle. 

Etter høflig anmodning fra Presidenten, leste admiralssekretæren årsmeldingen, 
umiddelbart fulgt av medløper Hans Borti’s velfriserte referat fra Skifestivalen 2006. 
Presidenten oppfattet, kanskje noe forundret, at admiralsforsamlingen vedtok referatet 
ved stilfulle kroppsøvelser, også kalt "akklamasjon". 

Admiralsekretæren refererte derpå noen nøye utvalgte deler av regnskapet, - som alltid 
kun til orientering for medløperne. Hans forsikringer om velstand ble mottatt med 
selvdisiplinert glede av forsamlingen, - skiforbundets tilsvarende påstander for noen år 
siden ble jo også trodd. En av medløperne ville gjerne høre revisorberetningen. 
Admiralsekretæren viste storsinn ved å reflektere over anmodningens innhold og 
rekkevidde. Etter en grundig 100-dels sekunds vurdering, ble anmodingen besvart med 
et høyt og klokkerent”Nei!”. Presidenten avsluttet dette pekuniære punktet på agendaen 
med å utbasunere for medløperne at, basert på denne proklamerte velstand, var årets 
startlisensavgift for neste år av Presidentskapet foreslått ytterligere redusert til kr 300. 
Admiralforsamlingen vedtok, kanskje noe overraskende fremsynt, å la avgiften forbli 
uendret, dvs. kr 350, der 50 kr skulle gå inn i et jubileumsfond for feiring av 100-års 
jubileet.

For ikke å utsette Admiralsforsamlingen fra valgprosedyrer som Presidenten fremdeles 
anser som både klønete og tidkrevende, uttrykte Presidenten tradisjonen tro at 
Presidentskapet ble sittende i en ny ett-års periode. Denne omtenksomme handling fra 
Presidentens side ble s.k. "akklimatisert" av medløperne med noe som kunne minne 
om”Kollen-brølet”. 

Innstillingen fra det oppnevnte lovutredningsutvalget ble fremført drivende klart og 
tydelig av utvalgets leder Hans Borti. Hans glede over utvalgets enstemmighet i 
innstillingen gjorde at Admiralforsamlingen fulgte utvalgets innstilling til prikk og 
punkte. Admiralforsamlingen vedtok Presidentskapets foreslåtte lover med unntak av 
foreningsnavnet, som forblir uendret. 

Middagen ble gjennomført på tradisjonelt vis." 


