Referat fra Admiralforsamling 2017
Admiralforsamlingen ble avholdt 26. oktober i Idrettslaget Fossums klubbhus. Fremmøte var på 20
personer.
1. Presidenten ønsket behørig velkommen og forslaget om å oppnevne seg selv til

ordstyrer og Admiralsekretæren til referent ble godkjent ved akklamasjon.
2. Presidenten avla deretter årsmelding. Han påpekte en rekke viktige forhold;
sesongen har forløpt som planlagt, flere hyggelige møter i Presidentskapet,
problemer med lokalisering, styrets bekymring for avtagende oppslutning og fortsatt
stabil økonomi. Medløperstatus ble medelt som følger:
• 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 (?)
Årsmeldingen ble godkjent
3. Regnskapet ble fremlagt til orientering av kasserer Eivind. Underskuddet på 2112 kr
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skyldes i det vesentlige den omtalte manglende oppslutning. Beholdningen er kr
15787 pluss innholdet på flaskene i baren.
Styrets forslag til medlemskontingent for sesongen 2017/18, k 200., ble godkjent.
Valg. Skålemester, Admiralsekretær og Kasserer var ikke på valg. Styrets forslag til
gjenvalg av Morten som Rennleder ble godkjent med begeistring. Styrets forslag til
gjenvalg av Gerhard til Presidentvervet ble enstemmig skriftlig vedtatt til stor jubel.
Ingen eventuelt saker var innmeldt
Æresmedlem. Det var innkommet forslag om utnevnelse av Per Christian Blichfeldt
som æresmedlem. Forslaget var vel begrunnet og var basert på lang og tro tjeneste
hvor hans historiske kunnskaper om klubben og utførelsen av vervet som Rennleder
er eksempler på hans engasjement. Styret anbefalte forslaget enstemmig og
admiralforsamlingen godkjente unisont og med glede Per C som nytt Æresmedlem.

Foreningssaker.
1. Medlemsstatus er nevnt over og det er behov for rekruttering. Morten, Torstein og

Odd Arne fremla i alt 6 mulige kandidater som vil bli invitert til kommende skifestival
med medlemskap som mål.
2. Referat fra Skifestivalen ble opplest av Admiralsekretæren.
3. Status lokalisering. Presidenten meddelte at det ser dårlig ut med Peisestua og at
dette skyldes manglende vilje fra Oslo kommune. Vi må derfor ta sikte på et annet
lokale som en permanent ordning. Flere lokaler er vurdert, også de med skjenkerett.
De blir mer kostbare og Styret har falt ned på lokalene til Fossum IL og Sørkedalen IL.
Etter noe diskusjon ble medløperne invitert til et ikke bindende valg av de to lokaler.
13 stemte for Sørkedalen og 6 stemte for Fossum. (en medløper var på toalettet.)

Med tanke på snøforholdene var det flertall for å avholde skifestivalen 1. uke i mars
som en permanent prøveordning. Styret vil behandle dette videre.
4. Under andre saker påpekte Admiralsekretæren at enkelte medløpere har problemer
med å melde seg på eller av innen tidsfrist som gitt i innkallingen. Særlig av hensyn til
kokken ble det oppfordret sterkt til at den gitte frist holdes.
Middagen ble avviklet som seg hør og bør og i henhold til kutyme og lover. Maten var et
resultat av høstjakta i Alta og som vanlig av ypperste klasse og de fleste forlot måltidet
ganske så overspiste. Vinen var denne gang av kjent italiensk opprinnelse og falt i god smak
hos de fleste. En medløper mente dog han merket et snev av maurtue som ettersmak. Svein
var sporty og holdt Talen til Staven på kort varsel. Han åpnet friskt medå påpeke feil i
Admiralsekretærens referat, forøvrig hadde han googlet Staven og oppnådde mange gode
treff. Torstein fremførte den gode historie om han og hans mannskaps (hustru) hasardiøse
seiltur til Middelhavet og Rolf takket elegant for maten på vegne av hele Norge. Det ble ikke
noe nachspiel og alle var ute av huset ca kl 2300.

