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Styrets sammensetning 
 
Leder: Ann Siri Fjær Kvam 
Nestleder: Roald Wekre 
Styremedlem: Anne Kathrine Bilstad Storstad 
Styremedlem: Ida Kristine Dahlø Stølan 
Kasserer: Vegard Forbord 
 
Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter i skistyret. Styret har jobbet bra og hatt møter etter behov samt jevnlig 
digital kontakt via Messenger. 
 
Aktivitet 
Driften i 2020 ble preget av covid-19.  
 
Våre aktiviteter bidrar til skiglede blant barn og unge. Skistyret takker alle som har bidratt med vakter 
i skihytta og skitrekket. Hele aktiviteten på vola er avhengig av frivilligheten og dugnadsånden i 
bygda. Vi opplever at alle har glede av denne dugnadsjobben.  
 
Skigruppa har arrangert skileik og skitrening hver tirsdag fra januar til starten av mars. Etter hver 
skileik/skitrening har det blitt servert gratis kveldsmat i skihytta. Dette har vært en suksess som 
skistyret vil fortsette med i 2021 så langt det lar seg gjøre. 
 
Det ble arrangert noen basistreninger fra høstferien og frem til sesongstart. Det var noe variert 
oppmøte, men det var også som forventet. Kolbjørn Baadshaug var ansvarlig for denne aktiviteten 
som foregikk i området rundt Henningvola. 
 
Sparbu IL var invitert til å delta på skitreningene. Vi hadde i perioden over 60 barn fra både Henning 
og Sparbu som deltok på skitrening og skileik. 
 
Klubbmestere i Henning 2020 ble dessverre ikke kåret. 
TA-sprint med familiedag ble ikke arrangert pga covid-19 og Sparebank 1 SMN Teamsprint ble ikke 
arrangert pga for lite snø. 
 



 
Økonomi 
 
Skigruppa har god styring på økonomien. Gruppa hadde et underskudd på 28 965 og egenkapital pr 
31.12.2020 var 202 852 kr.  
 
Dugnad 
 
Vår, sommer og høst er det utført diverse dugnader på Vola. Det er utført vanlig rydding og 
vedlikehold i Skitrekk, Løyper og anlegget generelt. Vi ønsker med dette å takke alle som bidrar til at 
vi kan opprettholde aktiviteten på vola.  
 
Henning 25.01.2020  
Ann Siri Fjær Kvam 
Leder skigruppa 


