
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

 

Tid:  09.02.2016 19.00-21.00 

Sted:  Eilert (referent) 

Tilstede: Erlend, Eilert, Eli,  

Fraværende:      Anja 

1) TRENING/SPORTSLIG 

 

 Fossum:  

Høre om 2008 kan trene på Fossum. Eilert Gjort, i orden. 

 Medlemsregister. Er operativ. Erlend følger opp betaling.  

 Innmelding. Langrenn bruker Min Idrett, resten av klubben det gamle systemet. Dette må harmoniseres, slik at 

langrenn kan bruke sin Min Idrett portal, både fra hovedsiden og langrenns side. Erlend snakker med Sverre og 

sier deretter fra til Espen slik at dette kan legges inn på WEB. 

 Forsikring. Foresatte med barn over 13 år har fått beskjed om å ta ut forsikring (lisens). Erlend sjekker status.  

 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/MEDLEMMER 

Trenere/UT 

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

 Eli ber trenerne ta opprop på treningene for å avstemme mot medlemsliste. 

Oppmenn 

 Alt på plass bortsett fra 2008. Eilert følger opp overfor HTK. 

Andre roller 

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

 Finne erstatter til Eli til neste sesong. Eli 

Utdanning  

EMIT. To fra 2004 og to fra 2005 er kurset i systemet. Likevel kunne ikke disse kjøre det under Hoslerennet.  

Finne løsning til Emit for neste år. Eli 

Medlemmer 

Vi mangler oversikt over 2008.  Eilert følger opp overfor HTK.  



 

3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre)  

 Naborunden:  

Erlend følger opp oppgjør overfor Siri/Rune.  

 Hoslerennet: Meget vellykket.  

 Klubbmesterskap.  En hverdag.Arrangeres av 2003 og eldre. Komité konstitueres nå.  

 

b. Skibyttemarked. Blomster delt ut. Neste år burde vi få dato på dette tidligere. Anja hører med Höglund. 

 

c. Møte med hjelpetrenere.  

 

d. Foreldremøte med 2008. Eilert 

 

e. Treningsleir 

 Treningsleir Gol 4-6 desember. Gjennomført og vellykket.  

 Tre Nordseter helger gjennomført. Tre helger for neste år er booket. Blomster er delt ut til alle komite 

medlemmene. 

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

desember. Eli ser på dette.  

 

4) Økonomi  

a. Status utfakturering: 

- Alle årsgrupper utfakturert unntatt 2008. 

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

som om minidrett fungerer også for foreldre. 

b. 34 har ikke betalt. Erlend følger opp.   

c. Sponsorgruppa. Erlend sjekker status mht Bull. 

d. WEB side. På våre hjemmesider synes noe å ligge sentralt, noe kun for langrenn. Sjekke at alle våre er 

med og hva opplegget er for sentrals sponsorer. Erlend. 

 

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. 

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

d. Bandy. «Bandy gruppen har kjøpt en brukt ismaskin og arbeider med finansiering av prosjektet. ØHIL 

Langrenn synes dette er et flott tiltak for nærmiljøet. Du kan selv bidra med noen kr. her.» Anja legger ut 

på Facebook. 

 

6) Utstyr og anlegg  

 

7) Fastsettelse av neste styremøter  

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

 

8) Gjøre et initiativ overfor hovedstyre. 

a. Be idrettene holde seg til sin sesong.  Eilert 

b. Søke bedre koordinering mellom idrettene. 

 


