
Referat fra Admiralsforsamling i Skiforeningen Den Sterke Stav, 19. oktober 2010 

Admiralforsamlingen ble avholdt tirsdag 19. oktober i lokalene til Heming idrettslag. Det er vel siste 

gang Skiforeningen møtes her hvilket noen kanskje synes er vemodig og andre ikke.  Men rett skal 

være rett, vi er blitt kolossalt inspirert av Hemings aktiviteter på banene utenfor.  Vi kunne tydelig 

merke denne inspirasjonen også hos enkelte Medløpere under møtet. 

Hele 21 medløpere hadde meldt sin ankomst men ingen var spesielt imponert over dette tallet.  

Dessuten var 2 av disse innkalt som recepienter. 4 hilsninger var også mottatt. 

1 minutts stillhet ble avholdt for medløper Harald E Brusgaards bortgang hvoretter Presidenten 

uttrykte verdige minneord 

Ingen hadde innvendinger mot innkallingen, hvilket Admiralsekretæren var synlig godt fornøyd med. 

Avtroppende president hadde opplagt på forhånd utpekt seg selv som møteleder. 

Ved en tastefeil ble undertegnede valgt som referent. 

Det oppsto så noe tvil og diskusjon om hvilken agenda som skulle gjelde; den presidenten hadde i sitt 

hode eller den angitt i møteinnkalling. Det virket som om møteinnkallingens agenda fikk presedens 

selv om den ikke er overensstemmende med foreningens lovverk. Noe å tenke på for våre 

etterkommere.. 

Årsmelding. Presidenten fremførte årsmeldingen med bravur. Skifestivalen fikk som rimelig er stor 

spalteplass men vinner av gullpokalen ble stadig etterlyst. Presidenten påpekte bl a at tidligere 

sportsutvalg ikke lenger fungerte og at styret vil vurdere dette. (Referents anm.: Denne påpekningen 

slapp han billig unna med.)  Årsmeldingen redegjorde ellers for foreningens aktiviteter samt styrets 

iherdige innsatts og kunne lett tolkes som en indirekte hyldest til det sittende styret.  

Admiralforsamlingen bifalt det hele. 

Regnskap. Så var turen kommet til regnskap og spenningen var til å ta og føle på. Men alle ble 

beroliget da kassereren kunne meddele at han fremla et regnskap til orientering og som det glitret 

av. Det var til og med selvrevidert som han uttrykte det.  Alt ble gjennomgått; bankforbindelse, 

kontanter (3750 kr ), jubileumsfond, utestående hos Norsk Tipping (400 kr), hyttefond ( 0 kr) og 

donering til SP (0 kr) .  Kontingenten ble foreslått og vedtatt til kr 450. 

Valg. Forslag til nytt styre ble fremlagt og dette var i samsvar med innkallingen. Det ble hevdet at 

valget skal skje skriftlig men at dette ikke ble praktisert. Det siste er sikket riktig men i våre lover 

heter det at valget kan være skriftlig (Referent kommentar: sikkert hensiktsmessig ved potensielle 

intriger, oppkjøring til store mesterskap etc). Etter forslag fra ett av styremedlemmene ble styrets 

forslag til nytt styre godkjent ved akklamasjon. Retirerende president takket behørig av og den nye 

presidenten, Odd Christian, var ikke sen om å overta president klubben og tilhørende pontifikalier.  

Opptak. Ny medløper Torstein Dehn ble introdusert av fadder Alex. Han påpekte Torsteins mange 

positive sider, bl a kjærlighet til fjell og ballasttanker.  Admiralsekretæren (nå Gerhard) siterte 

behørig instruksen og presidentskapets avgjørelse – som var positiv. Han påpekte dessuten 

viktigheten av dette vendepunkt i medløperens liv. 



Referat fra skifestivalen 2010. Morten ga et fyldig referat fra Skifestivalen som også i år frydet 

deltakerne og ble gjennomført uten store komplikasjoner eller uhell.  Hele 16 medløpere stilte og 

høydepunkter synes å ha vært spretthoppet og stillhet under Kunnskapsdelen.. Det fremgikk også av 

referatet at Alex var vinner av Foreningsmesterskapet. 

Eventuelt: Dette ble ingen stor post men nevnes bør: 

- Forslag fra Rolf om disponering av midler fra Norsk Tipping. 

- Foreningen blir 100 år i 2015, når starter vi forberedelsene til dette? 

- Fraværsmeldinger ved fravær er fraværende. Dette liker ikke styret! 

- Presidentskapet er riktig betegnelse av styret (Referents anm.: merkelig at dette ikke 

fremkommer av lovverket, så fra hvor kommer det og hvorfor løftes dette som en sak?) 
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