
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

 

Tid:  07.01.2016 19.30-21.00 

Sted:  Eilert 

Tilstede: Erlend (referent), Anja, Eilert, Eli, Ole (Sponsorgruppa) 

Fraværende:       

1) TRENING/SPORTSLIG 

 

 Fossum:  

Fossum har pålagt sine medlemmer å betale 250,- for parkering. Vi fortsetter som før med utsalg av 

parkeringsoblater på vårt klubbhus for 300,. Eli henter på Fossum. Gjort 

 Forsikring og medlemsregister. Nye årgang 2008. Medlemsliste under utarbeidelse for 2008. Forsikring (lisens) 

tatt ut for alle over 13. Erlend følger opp betaling. 

 Eli supplerer vårt opplegg, slik fotball har gjort dette, med en «trapp» for hver årgang. Venter på papirer 

vedrørende mal for sportslig utvalg.  

 2005/2006/2007 har mange hjelpetrenere.  Det er i utgangspunktet bra, men fordrer koordinering og da helst slik 

at det er faste mannskaper mandag og onsdag, slik at det etableres god og nær dialog mellom trener og 

hjelpetrenere.  Eli sender mail til oppmenn/HTK om dette. 

 

2) RESSURSER 

Trenere/UT 

 Leie inn en ressurs på tvers av gruppene.  

 Eli sjekker med SU; sjekker med Idrettshøgskolen. Vi kan legge annonse og sende annonse@nih.no.  

 Eilert samler inn oppdatert liste over hjelpetrenere og følger opp at disse har politiattest. Mangler 2008. 

Eilert følger opp å få oversikt over hjelpetrenere og finne oppmann. Sender mail til registrert medlemer. Eli ber 

trenerne ta opprop på treningene for å avstemme mot medlemsliste.  

 Eli prater med Frederik om å flytte fra 2001 

Oppmenn 

 Alt på plass bortsett fra 2008. Eli snakker med Øyvind, han kommer i SU møtet 

Andre roller 

 Rekruttere en valgkomite som kan være innpiskere til utvalg, komiteer og styret. Ansv. Eilert 

Utdanning  

 T1 kurs. Eli 

o T1 kurs snøsamling.  

 EMIT. Få kurset to fra 2004 og to fra 2005, til å lære seg EMIT. Ansvar Eli/JA Tepstad. Emit-kurs avholdes medio 

januar.  

mailto:annonse@nih.no


 

3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre)  

 Naborunden:  

Går sin gang. Rune og Siri C.   

 Hoslerennet: Markedsføring av rennet på første Naborunderennet.  Jon A sender referat til styret. 

Budsjett mottatt og akseptert.  

 Klubbmesterskap 14.februar.  

Arrangeres av 2003 og eldre. Komité konstitueres nå.  

b. Skibyttemarked, gjennomført. Blomster delt ut. Neste år burde vi få dato på dette tidligere. Ingen grunn til å 

sette dette nå. Anja hører med Höglund. 

 

c. Møte med hjelpetrenere og oppmenn 11. nov. Fungerte bra.  

 

d. Foreldremøte med 2008. Eilert 

 

e. Treningsleir 

 Treningsleir Gol 4-6 desember. Gjennomført og vellykket.  

 Nordseter kontrakter og komiteer er på plass. Viktig å være på løypebasene. Opprette kontakt med 

løypebasen.  

 SU undersøker om det er mulig å kjøre en felles samling for hele klubben mot slutten av november/tidlig 

desember. Eli/Anja ser på dette.  

 

4) Økonomi  

a. Status utfakturering: 

- Alle årsgrupper utfakturert unntatt 2008 og 2000 (3 stykk). 

- Klubbadmin: Mye jobb å etablere gode medlemslister men dette var en engangsjobb. Virker som om 

minidrett fungerer også for foreldre. Få henvendelser. Styret ga honnør til Erlend for hans arbeid med 

dette . 

- Endelig har vi et velfungerende medlemsregister.   

b. Sponsorgruppa  

Ole presenterte sammenligning av Bull SK versus eksiterende avtale med Milslukern. Styret var generelt 

positive til avtale med BSK. Sponsorgruppa tar kontakt med Milslukern for å gå i dialog om reforhandling 

av avtale. Ole lufter med BSK problemstillingen rundt e.g. lagerutsalg hos leverandører.  

 

5) Informasjon/WEB 

a. Eilert følger opp med epost til oppmenn om at de kontakter Espen for å oppdatere årgangens sider. Gjort 

b. E-post til oppmenn; sjekker ut med årgangene hva de har gjort og hva de planlegger av sosiale 

aktiviteter. Anja.  

 

6) Utstyr og anlegg 

a. Forespørsel fra bandy om bidrag til ombygging av garasjen.. Eilert sender mail til bandystyret om at vi 

bidrar med 10.000,- til ismaskin. Gjort 

 

7) Fastsettelse av neste styremøter  

4. februar, 3. mars, 7. april, 12. mai.  

 


