
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  12.12.2016 20.00-22.00 

Sted:  Eilert 

Tilstede: Ellen, Erlend, Rune, Espen, Anja (ifm Bardøla) 

Fraværende:       

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. 

 SU utarbeider et «langrenn årshjul» inkludert nærsamlinger og renn (og treninger). Rune sender utkast til styret. 

Espen legger ut på WEB. 

 Våre egne arrangementer som spilles inn klubben sentralt: Samling for de eldste 18-20/11, Samling 6-8/1, 

Hoslerennet 29/1, Klubbmesterskapet, Naborunden 23/1 SIF/ØHIL, 6/2 Fossum, 27/2 Holmenkollen Rune/Siri 

sender kort status. 

 Kontakte håndball mht trening man/ons, Eilert (cc: Sverre) 

 

2) MEDLEMMER/RESSURSER 
 

Medlemmer 

Innmeldingsportal. Erlend og Espen ferdigstiller. 

Forsikring. Erlend sjekker status. 

Trenere/UT/HT 

 SU sender liste til styret over UT’er, med oversikt over hva som er på plass av : T1, sesong planer og politiattest. 

Rune 

 SU bør vurdere å ha et møte med HT’ene, særlig de nye. Noe er gjort på gruppenivår. Rune sjekker status. 

 Eilert sender oppsummering til SU fra siste møte med HT’er. 

 Rune ser på trenerkabalen slik at man tilstreber å ha både gutter og jenter som trenere (viktig for motivasjonen, 

mente styret). 

Oppmenn 

 Alt på plass bortsett fra 2006. Eilert kontakter Elin. 

 Eilert sender liste til Espen som purrer på at hjemmesiden oppdateres.  

Andre roller 

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

 Finne to nye til sponsorkomite. 

Utdanning  

 

 



3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre) 

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

 

b. Møte med hjelpetrenere/oppmenn.  

 

c. Treningsleir 

Bardøla på Geilo 6-8. januar 2017. Sendt ut.  

160 barn over 6 år. 335 totalt. 

M.h.t. alkohol, ingen alkohol under middag, måtehold ellers. Anja følger opp. 

UT’ene, er på jobb, skal ikke drikke alkohol. Heidi sier fra dem. 

Møte med foresatte mens barna spiser. 

Questback 

4) Økonomi  

a. Status utfakturering: 1/3 betalt 

 

5) Informasjon/WEB 

a. Lage oversikt ut hva de ulike rollene går ut på. Eilert 

b. Espen legger ut hvem gjør hva for 22 personer. 

 

6) Utstyr og anlegg  

Vi har fått et utspill som virker litt dyrt. Erlend ser på dette. 

 

7) Fastsettelse av neste styremøter  

 

 

 

 

 

 

 


