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Saksliste 
 

 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

2 Valg av dirigent, referent og to til å underskrive 

protokollen 

 

3 Behandle og godkjenne årsmelding, samt 

gruppeårsmeldinger 

 

4 Regnskap 2016 og budsjett 2017 

 

Pause med bevertning 

 

5 Orienteringer fra styret 

 

6 Fastsette medlemskontingent 

 

7 Innkomne saker 

 

8 Organisasjonsplan og valg 

  



 

  



 

Årsmelding for Hindrum Skilag 2016 
 

Først og fremst 

En stor takk til alle og enhver som har bidratt til å gjøre skilaget vårt 

til et aktivt samlingspunkt for våre grender, Hindrem og Seter. Nok et 

aktivt år er tilbakelagt og uten DIN innsats hadde ikke dette gått. 

Styret ønsker med det å uttrykke en stor takk for all støtte, hjelp og 

positivitet som vi har fått i 2016. 

Arrangementer 
 

 Dannelse av Skala Veglag 16. februar 

 Kjerringklumprennet arrangert 13. mars i regn 

 Lag- og merkesrenn 6. mars 

 Fredagskos 15. april (Dabaru) 

 Ekstraordinært årsmøte 27. april 

 Merking og skilting av turstier, sammen med BBU 

 17. mai-dugnad 12. mai 

 Julian Lysvand tar bronse i EM i styrkeløft 13. mai 

 17. mai-feiring 

 Planteauksjon 9. juni (Dabaru) 

 Borgendilten 12. juni 

 Rissamartna 20. august (Munkstigen) 

 Møte på Revelltun, Leksvik Pensjonistforening 29. aug (Dabaru) 

 Bygdestafetten 4. september 

 Kjerkmarsjen 11. september 

 Loppemarked 24. september (Dabaru) 

 «Eldres» dag 13. oktober, Vanvikan Samfunnshus (Dabaru) 

 Basar 23. oktober med 414 kjøttkaker og 40 047 kr i inntekt 

 Julemarked 26. – 27. november 

 Julegrøt 10. desember (Dabaru) 



 

 Juletrefest 27. desember med 103 deltakere 

 

Munkstigen Klatresti 

2016 ble igjen et godt år for Munkstigen Klatresti med rekordbesøk 

av 2451 besøkende. Spesielt var det mange familier som klatret i 

fellesferien. Det ble annonsert på adressa.no i totalt 8 uker, spredt 

utover sesongen fra 1. mai til 17. oktober. 

Munkstigen har blitt omtalt i både Fosna-Folket og i Adresseavisen. 

 

 

http://adressa.no/


 

 

 

20. august deltok Munkstigen Klatresti på Rissamartnan med et 

klatretårn, til barns store fornøyelse. 90 barn klatret i tårnet, og de 

som nådde toppen fikk med seg et «klatrebevis» som de senere 

kunne vise frem i Munkstigen og få en klatretur til halv pris. 

 

  

  



 

Skilaget får hjelp av Vanvikan Speidergruppe til å sette opp wire, 

utføre månedlig kvalitetskontroll og ta ned wire. Vi er avhengig av 

hjelp utenfra når ikke alle hender og føtter strekker til fra vår egen 

bygd.  

Vi ønsker å takke alle som har bidratt i Munkstigen, og for 

samarbeidet med Hindrum Fjordsenter og Vanvikan Speidergruppe. 

En ekstra takk til Geir Hindrum som har gjort en kjempeinnsats for 

klatrestien i 2016. 

Driften av skilaget 

Det er siden forrige årsmøte gjennomført 6 styremøter samt ett 

ekstraordinært årsmøte i fjor. Driften av laget er organisert gjennom 

et styre og en rekke komiteer og grupper, med til sammen 90 (!) 

stillinger. Med så mange verv har ikke valgkomiteen kapasitet til å 

finne nye kandidater hvert år. Derfor sier man selv fra om man 

ønsker å si opp sitt verv i skilaget, ellers blir man gjenvalgt.  

Styret har bestått av  

 leder Børge Rødsjø 

 nestleder Ellen Kristin Bergheim 

 kasserer og utleieansvarlig Frank Sæther 

 arrangementsansvarlig Wenche Tømmerdal 

 anleggssjef Jan Tømmerdal 

 styremedlem Anders Moksnes 

 styremedlem Tore Roten 

 1. vara Vigdis Haugtrø 

 2. vara Frank Are Hansen 

 3. vara Dag Jøran Aksnes 

 



 

 

Kontingentinnkreving gjøres av styret. 

 

Skilaget er aktiv på internett, med egen hjemmeside og Facebook-

side. Egne sider for Munkstigen Klatresti og Kjerringklumprennet. Alle 

nye medlemmer registrerer seg på nettsiden for å bli med i skilaget.   

http://www.hindrumskilag.no 

http://www.facebook.com/hindrumskilag 

 

http://www.munkstigen.no 

http://www.facebook.com/munkstigen   

 

http://www.kjerringklumprennet.com 

http://www.facebook.com/kjerringklumprennet 

http://www.hindrumskilag.no/
http://www.facebook.com/hindrumskilag
http://www.munkstigen.no/
http://www.facebook.com/munkstigen
http://www.kjerringklumprennet.com/


 

Til slutt 

Styret vil avslutningsvis gjenta takken til alle som har bidratt og 

hjulpet til igjennom året som har gått. Vi er stolt over å kunne si at vi 

er et idrettslag med mye god aktivitet og det er mange som fortjener 

skryt for sin innsats. La oss holde på det, og dra lasset sammen i det 

kommende året også! La oss skape glede, samhold og engasjement i 

2017! 

 

Hindrem/Seter 13. mars 2016 

 

Hilsen styret 


