Referat fra Admiralforsamling 2016
Admiralforsamlingen ble avholdt 27 oktober i Idrettslaget Fossums klubbhus, 27.10.2016. Fremmøte
var på 19 personer.
1. Presidenten ønsket velkommen til den 101. Admiralforsamling.. Han påpekte at påmelding
inne gitte frister er viktig av hensyn til logistikken for møtet og etterfølgende middag.
Presidenten valgt til ordstyrer og admiralsekretæren til referent. Innkallingen var iht SSS
lover.
2. Opptak av nye medlemmer. Det var ingen nye kandidater. Behov for flere medlemmer ble
påpekt.
3. Årsmelding. Presidenten leste Årsmeldingen. Han vektla at presidentskapet har vært opptatt
av lokalisering og våre «museale» gjenstander. Økonomien i klubben er fortsatt god. SSS
består nå av 27 medløpere. Årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.
4. Kasserer Eivind orienterte om regnskapet. Foreningen har en god økonomi.
Bankbeholdningen er kr 18320.
5. Årskontingent ble fastsatt til kr 200.- for sesongen 2016/17.
6. Kasserer, Skålemester og Admiralsekretær var på valg. Ved akklamasjon ble Eivind gjenvalgt
som kasserer, Torstein gjenvalgt som skålemester og Per gjenvalgt som admiralsekretær; alle
for to år.
7. Æresmedlemmer. Presidentskapets forslag til retningslinjer var utsendt med innkallingen.
Det ble først stemt over om lovtekst (§4. pkt 4) som den er skal beholdes uendret. Dette ble
vedtatt med 16 stemmer.
Foreningssaker.
1. Referat fra Skifestivalen 2016. Admiralsekretæren leste referatet. Både skirennet og den
etterfølgende seksa ble vurdert som meget vellykket. Det ble påpekt at til den endelige
konkurransen om Gullpokalen deltok kun 8 medløpere og at dette kan virke som et
misforhold.
2. Lokalisering. Situasjonene rundt Peisestua er fremdeles ikke avklart. Peisestua står nå ubrukt
pga Oslo kommune. Ny avtale mellom Skiforeningen og Oslo kommune ventes ferdig 1. juni
2017. Skiforeningen ønsker oss tilbake dersom alt går i orden.
3. Brev fra medløpere med forfall ble sitert. Særlig imponerte familien Ording med innsiktsfulle
og interessante begrunnelser.
4. Sesongens skifestival avholdes 23. mars 2017, også i IF Fossums klubbhus.
Middag. Middagen ble flott avviklet og med et vel av muntre innslag. Per C holdt minneord for Ernst
og Eivind takket behørig for det særs gode måltid. Eivind ble også overrakt blomster for sine 70 år.
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