
Til medlemmer  
i  
SteinFellers Skilag 

 
Referat Ordinær Generalforsamling 2010 

 
Avholdt: 21-3-2010 på Gjendebu. 
Tilstede: Stein Hauge, Erik Foss, Finn Are Michelsen, Steinar Larsen, Bård Vikanes, Bjarne 
Foss 
Fravær: William Finnland Foss, Jostein Texmo Torgersen 
 
Det er pt. 8 medlemmer i skilaget. 
 
Til behandling var følgende saker: 

 Referat fra 2009 ble godkjent. 
 Diskusjon av årets tur samt forberedelser.  

 Alle var godt fornøyde med årets tur samt forberedelsene. Et par momenter ble 
spesielt nevnt.  
 Bård var falt ut av epost-listen i en større del av forberedelsesfasen. 
 Det var riktig å velge ruten fra Spiterstulen mot Leirvassbu i stedet for 

Glitterheim til tross for værmeldingen, fordi at nye ruter foretrekkes. 
 Bra med en selvbetjent overnatting, men flere slike overnattinger krever noe 

bedre koordinering og forberedelse; spesielt mht mat. 
 Nyttig med skredinstruksjon fra Finn Are; dette kan med fordel gjentas og 

utdypes neste år. 
 Viktig å ta hensyn til strekk i laget, og spesielt ikke la noen ligge (langt) bak. 
 4 ski-dager er fin lengde.  

 Roller/valg/innvalg 
 Ingen endringer 
 Det vil være positivt med flere medlemmer. Gjester bør velges slik at de passer inn 

i gruppen. 
 Web-sider 

 Alle var positive til de nye og oppgraderte web-sidene. 
 Det var flere forslag til ytterligere forbedringer 

i. Ordne synlig web-adresse: SteinFellers.com Ansv: Erik (Dagens web-
side finnes ved å google på SteinFellers 

ii. Justering av logo. Erik kommuniserer med Henrik (Bjarne’s sønn om 
dette). 

iii. Forslag om sponsing av tur; for eksempel fra Åsnes. 
iv. Web-sidene kan gjerne være med humørfylte og inneholde mer 

informasjon om turene. 
 2011 og framtidige turer 

 Kostnaden til turene bør begrenses. Unntak kan være jubileumstur i 2012. 
 Siden halvparten av medlemmene er fra Trøndelag og den andre halvparten er 

fra Østlandet kan kostnadsfokuset begrense turalternativene. Dette kan være 
vanskelig å oppfylle samtidig med et ønske om å utforske nye turområder. Det 
var derfor enighet om at alternerende turer med en nærhet til hhv. Trøndelag og 
Østlandet er en god løsning. 

 Finn Are og Erik har ansvaret for å foreslå tur samt i 2011. Frist 1.1.2011. 
 

Bjarne Foss 
Sekretær og IT-ansvarlig 


