
rory$kfurufrr fdrsffs/#Sr

SS3$ Tsnvtlqbu,kt

Prutnksf f

Hkstrå#rd inært å rsryr#t#, å4.fshrum r" åff? t
Videnksnferfi nss, sppstart kl. 3fi*S#.

Frsmrnotf: 1$ rnedlemmer dehok:
Liv M$ssids, $igrnund Måseide, Ola åjarte Orset, Siri Ask Fredriksen, Carl Gunnar Orret, Oddbjgrn Hclten,
Xristin Larsen, øy$tein Orset, Per Arnt Orset, lngunn Torvik, Sander Engdahl, Siri Bjerkeset Engdahl, Fer
Årnt Oruet, Rclf Kristian Elekken og Terje Hurnsted.

sak I Sodklennlng rv $emmebsrettlge mgt*daltakere
ånstenrmlg vedtåk
€kstrasrdinært $rsmpte godkjenner st*mnreberettige møtedeltakere

Sak 2. Godkienning au lnnkalllng og sakllste
tnstemmig vedtak
lnnkalling rn*d sakli*e ble godkjent uten msrknader,

$ak 3 Valgavordrtyrer og referent
Farula6 til vedtak
Terje fium*tad vetges som ordslyrer ng refurent,

Sak 4 Valg av$ medlernmertll å rkrive und6r mtteprotokoll
Forslag til vedtak
Siri Bjerkeset Engdahl og Rolf Kristian Blekken ble valgt

Såk 5 Xispfi,rn$$tsotertll rpor**ttlng lTomftbukt
Skigruppa har fremmet forslag om kjdp av snøscooter med formål å kjøre opp skispor i

Torvikbukt i perioder med gode sndforhold. Gruppa pe ker på at det vil ha en positiv effekt for
bygda, og ikke minst fremme interesse for lan6renn og skileik hos barn i barnehage- og
grunnskolealder. lnnhentet pristilbud er sendt ut på epost til medlemmene,

Ved ble beh*ndling i m6te ble det pekt på at det dyrettqtilbudet ikke nodvendigvis €r det beste
for å lose idrettslagets behov. I tillegg til langrennsløyper vil scooteren fungere godt for å legge til
rette for utforkjøring i bakker, f.ek Vollabakken,

Erutemmigvedtak
Ekstråordinært årsn$te for Torvikbuk idrettslag godkjenner kjøp av snøscooter til oppkjøring av

skispor, Styret får i samarbeid med shlgruppa fullmakt tll å ferdigforhandle innhentet prirtilbud
med aktuelle leverandorer innenfor ei total kostnadsramme på 225 000 kr.

Ekstraordinært årsmste ber videre styret, også her isamarbeid med skigruppa, om å utarbeide
retningsllnjer for bruk av snoscooteren.
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