
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  21.06.2016 20.00-22.00 

Sted:  Eilert (referent) 

Tilstede: Erlend, Eilert, Eli, Rune, Espen 

Fraværende:      Anja 

1) TRENING/SPORTSLIG 

 

 Sportslig plan etter ØHILs sentrale retningslinjer. Nesten ferdig. Årgangsark er laget. Videre legger vi opp til at SU 

årlig avstemmer med Skiforbundet. Rune ferdigstiller. Eilert sirkulerer til styret. 

 SU utarbeider et årshjul inkludert nærsamlinger og renn (og treninger). Oppstart trening onsdag 12/10. 

Foreldremøte for 2008 og 2009 18:00. Klubbhuset er booket. Rune sender utkast til styret. Eilert kontakter 

håndball. 

 Samarbeid med fotball. SU følger opp. 

 

2) MEDLEMMER/RESSURSER 
 

Medlemmer 

Innmeldingsportal. I orden.  

Forsikring. Erlend ser på opplegg for neste sesong. 

Trenere/UT 

 Samle inn oppdatert liste over hjelpetrenere og følger opp at disse har politiattest. Eilert 

Oppmenn 

 Alt på plass bortsett fra 2008. Rune ringer HTK. 

 Avstemme med oppmenn hvilke ressurser som fortsetter neste år. Brita Stene 2006 slutter. Eilert 

Andre roller 

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

 Finne erstatter til Anja: Anja 

 Finne erstatter til PC: Eilert/Rune 

 Person til SU ifm UT 

Utdanning  

Vi avventer på evalueringsmøte av Hoslerennet, samt oversikt over komité for 2016/2017. Jon Arild 

 

 

  



 

3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre) 

Søndag 29/1 er meldt inn som dato for Hoslerennet.  

Naborunden:  Oppgjør Erlend  

b. Skibyttemarked. Neste år burde vi få dato på dette tidligere. Eilert 

 

c. Møte med hjelpetrenere/oppmenn.  

Evaluering av fjorårssesongen. 1. juni. Eilert ut oppsummering. 

 

d. Treningsleir 

Bardøla på Geilo 6-8. januar 2017. Sendt ut. Anja sjekker påmelding. 

 

4) Økonomi  

a. Status utfakturering: 1 har ikke betalt. Erlend følger opp. 

b. Klubbadmin/minidrett: Erlend finner ut om vi kan få ut oversikt over mailadresser som returnerer med 

ukjent adresse, samt at mailer går dobbelt. 

c. Profilering av Bull. Erlend snakker med Ole. 

d. WEB side. Kan Bull fremheves bedre? Espen 

e. Øk status etter 2015/2016 . Erlend setter opp til neste møte. 

f. Differensiert kontingent. Eilert sjekker med håndball. 

 

5) Informasjon/WEB 

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

aktiviteter. Anja. 

b. Mulig å lage et opplegg for kjøp/salg av utstyr. Espen 

c. Eilert: Informasjonsmail ved sesongslutt inkludert informasjon rundt foreldremøter i forbindelse med 

neste sesongstart 

d. Legge ut hva de ulike rollene går ut på. Eilert sender til styret på høring. 

 

6) Utstyr og anlegg  

Få rapport fra KJ til SU og styret. Eilert 

 

7) Fastsettelse av neste styremøter  

16. juni, samt noe sosialt samme sted. 

 

 

 


