
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  14.04.2016 19.00-21.00 

Sted:  Eilert (referent) 

Tilstede: Erlend, Eilert, Eli, Rune 

Ole Enger ifm sponsor avtale, Bjørn Egil ifm treningsleir. 

Fraværende:      Anja 

1) TRENING/SPORTSLIG 

 

 SU ferdigstiller Sportslig plan etter ØHILs sentrale retningslinjer. Rune følger og sender til ØHIL sentralt.  

 SU ferdigstiller «trappen». Rune følger opp. 

 SU utarbeider en årsplan inkludert nærsamlinger og renn (og trenginger). Testløp før og etter endt sesong. Eli 

 2005/2006/2007 har mange hjelpetrenere.  Bra, men fordrer koordinering og da helst slik at det er faste 

mannskaper mandag og onsdag, slik at det etableres god dialog mellom trener og hjelpetrenere.  Eli sender mail 

til oppmenn/HTK om dette. Eli har diskutert dette spesifikt med Grorud (2007). Ta dette på møte 26/5. 

 Samarbeid med fotball. SU følger opp. 

 

2) MEDLEMMER/RESSURSER 
 

Medlemmer 

Innmelding. Erlend følger med Sverre og Espen, slik at man havner samme sted, enten via hovedsiden eller Langrenn.  

Forsikring. Erlend ser på opplegg for neste sesong. 

2008. Eli har purret.  Rune og Eilert følger opp overfor gruppen.  

Trenere/UT 

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

Oppmenn 

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

 Avstemme med oppmenn hvilke ressurser som fortsetter neste år. Eilert 

Andre roller 

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

 Rune overtar etter Eli neste sesong. Rune 

 Finne erstatter til Anja: Anja 

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. Vi avventer på evalueringsmøte av Hoslerennet. Jon Arild kaller inn til 

evalueringsmøte. 

  



3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre)  

Naborunden:  Erlend følger opp oppgjør overfor Siri/Rune.  

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

 

c. Møte med hjelpetrenere/oppmenn.  

Evaluering av fjorårssesongen. 26. mai. Eilert sjekker med klubbhuset. 

 

d. Foreldremøte med 2008. Eilert 

 

e. Treningsleir 

Bjørn Egil presenterte et forslag på Bardøla på Geilo 6-8. januar 2017. Styret besluttet å gå dette opplegget.  

Anja følger opp overfor Bjørn Egil m.h.t. fremdrift, kontrakt, påmelding. 

f. Sommercamp  2005. SU følger opp. 

 

4) Økonomi  

a. Status utfakturering: 

- Alle årsgrupper utfakturert. 

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

ukjent adresse  

b. 25 har ikke betalt. Erlend følger opp.  Purringer sendt, Erlend følger opp videre utvikling 

c. Sponsorgruppa. Ole presenterte forslag fra Milsluker’n og Bull. Styret valgte å gå for Bull som ny 

utstyrsleverandør. Erlend følger opp Ole & Co.  

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. 

DNB skal ut av vår rulle; Sverre skal fikse dette: Erlend/Espen sjekker at dette blir gjort 

e. Forslag fra Erlend: Neste sesong budsjetterer vi med at rennkontigent dekkes over medlemskontigent.. 

Vedtatt. 

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

 

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 

 

6) Utstyr og anlegg  

 

7) Fastsettelse av neste styremøter  

12. mai.  

Eilert: Vi setter av et eget møte for å diskutere årshjul og ramme til klubben spesielt rundt fotball. Når dette er på 

plass kan dette avstemmes med e.g. håndball, bandy.  

 

8) Dialog med hovedstyret/ØHIL 2020 – Eilert koordinerer innspill fra Langrenn 

a. Be idrettene holde seg til sin sesong. 

b. Søke bedre koordinering mellom idrettene. 

 


