HØYBRÅTEN & STOVNER IDRETTSLAG
Stiftet 5. mars 1916

Liabakken Skisenter

Stovner, 22.03.2022

ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2021
Styret har bestått av følgende personer i 2021:
Leder:
Ole Edvard S. Weisæth
Driftsleder:
Stephen Tollefsen
Representant fra prosjekt Lia:
Bjørn Løvold
Representant fra seniorgutta:
Tom Pettersen
Det har kun vært avholdt et møte i juni 2021.
2021 har i stor grad gått med til å utføre div vedlikehold av anlegget.
Vi åpnet anlegget i uke 2. Vi holdt åpent til og med påskeuka.
Vi hadde inngått en avtale med bydelen med fortsatt prøveordning med gratis utlån og gratis
skiheis. Vi mottok kr 450000,- i støtte.
Vi hadde også fornyet avtalen med Skiforeningen om prepping og tilrettelegging for skiskole på
dagtid 3 ganger pr uke. Skiforeningen så seg dessverre nødt til å stoppe skiskolen halvveis pga mye
bråk med elever fra ungdomskolen. Skiforeningen, undertegnede og skolen hadde et møte høsten
2021 for å se på muligheten til å få til en ny avtale for sesongen 2022, dette gikk i orden.
Alpingruppa hadde ikke kapasitet/nok foreldre til å være med å drifte anlegget, det var derfor de
samme 3-4 personene som har vært med i flere år som sørget for at det ble gjennomført nødvendig
vedlikehold av anlegget.
Vi hadde en driftsstans på 5 dager i februar 2021 pga havarert girkasse. Girkassen var nyoverhalt og
ny overhaling ble utført som reklamasjon.
Vi fikk for 3 år siden støtte fra Sparebankstiftelsen til utbedring av heis og anlegg. Vi har forsøkt å
drøye disse midlene ved å utføre arbeidene selv og kun kjøpe materiell. Sparebankstiftelsen
godkjenner dessverre ikke å la midlene løpe over flere år så vi måtte til slutt «bruke opp» de siste
midlene for å få hele tilskuddet godkjent. Det ble da innkjøpt nye ledlamper til ca 100000,Vi rakk dessverre ikke å få de montert før sesongen noe som dessverre vil medføre høye
strømkostnader vinteren 2022.
Utlånsentralen var igjen et populært tiltak og kombinasjonen gratis utlån og gratis heis og bakke har
naturlig nok medført en økt bruk av anlegget.
Vi er sårbare ift økonomi og fremtidig drift. Inntektene fra bydelen, skiforeningen og litt utleie til
skiskoledager er ikke nok til å dekke opp lønn til ungdommer, samt drift og nødvendig vedlikehold.
Det er søkt om midler, men pt er det ingen avklaring på dette.
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Vi har fått in et par nye personer som er med på snølegging, prepping etc. Vi er derimot 100%
avhengig av driftsleder Stephen Tollefsen som har masse kunnskap om anlegget og legger ned
hundrevis av timer hvert år.

Ole Edvard Stovner Weisæth
Leder Liabakken Skisenter
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