
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i rødt) 

Tid:  21.9.2017 

Sted:  Eilert 

Tilstede: Ellen, Erlend, og Eilert 

Fraværende:      Rune, Espen 

1) TRENING/SPORTSLIG 

 

 Oppstart: 

o Rune & Co. er i dialog med Sverre om at vi har tilgang til grusbanen. 

o SU koordinerer det praktiske. Bull stiller. 

o Alle UT’er på plass.  

o T1 kurs i gang. 

o SU følger opp markedsføring ifm oppstart. 

o Hjemmeside er ajour mht info om oppstart. 

 Sportsplan på plass. 

 Vanskelig å få tilgang til gymsaler. 

 Hospitering 

Spørsmålet kom opp. Hvordan stiller vi oss til dette? 

Vedtak: Hospitering av enkeltpersoner må være mulig. Dog viktig at dette går «tjenestevei», dvs via HTK i den 

gruppen barnet befinner seg, der denne så snakker med HTK i årgangen over. Dessuten har HTK’en i gruppen 

barnet er i, et ansvar for at ikke gruppen faller fra hverandre dersom flere forlater den. 

 

2) MEDLEMMER/RESSURSER 
 

Medlemmer 

P.t. 289 medlemmer.  

Trenere/UT/HT/Oppmenn/HTK 

På plass, med unntak av 2010, som man må rekruttere til. 

Andre roller 

Utdanning 

 

3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn  

Vi etablerer en Rennkomite med én fra hver årgang, 2003-2009. 

2003 (Knut Jostein) 

2004 

2005 (Per) 



2006 (Rune) 

2007 (Siri) 

2008 (Ellen) 

2009 

 

Hoslerennet 

Per Höglund koordinerer. Mannskap stilles fra 2005-2007 

Rune avstemmer med Per at tid for Hoslerennet blir meldt inn til kretsen. 

 

KM 

Knut Jostein koordinerer. Mannskap stilles fra 2003-2005. 

 

Naborunden 

Siri og en person fra 2008 sitter i Naborundekomiteen. Mannskap stilles fra 2007-2009. 

 

b. Møte med hjelpetrenere/oppmenn.  

 

c. Treningsleir 

Geilo IL har gitt garanti for bruk av skistadion. 

 

d. Oppstart 

Møte med foresatte 18/10 (2010) og 23/10 (2009) Klubbhuset er booket. Viktig at alle foresatt blir gjort 

oppmerksom på dette. Kanskje gi lapper til barna om dette? Rune følger opp. 

 

4) Økonomi  

a. Status utfakturering: 0 ubetalte kontingenter. Kjempebra. 

b. Mva, ny praktisering vil straffe flere idrettslag. Eilert følger opp med klubben sentralt. 

 

5) Informasjon/WEB 

Ellen har laget et forslag til kommunikasjonsplan, som styret vedtok. 

Slik viser hva som kommuniseres hvor. Eilert supplerer med rollebeskrivelse for trener, HTK, HT og oppmenn. 

Ellen ser på det overordnede, Erlend supplerer med bruksanvisning for inn- og utmelding. Ellen følger opp at 

Sportsplan havner på egnet sted. 

 

6) Utstyr og anlegg  

 

7) Idrettsutvalget 

a. Det kjøres idrettsskole for 2011, der alle idrett bidrar. Langrenn begynner sin ordinære virksomhet for 2. 

klassinger, men noen idretter allerede for 1. klassinger.  

Vedtak: Langrenn synes man bør la idrettskolen dekke 1. klassingene slik at ikke enkeltidrettene 

konkurrerer med Idrettskolen.  Eilert følger opp overfor Idrettsutvalget/klubben sentralt. 

b. Trening utenfor sesong. Langrenn har spilt inn at man ønsker å tilby rulleski for de ivrigste. Fotball svarte 

på siste møte i Idrettsutvalget at de ønsker å kjøre innefotball om vinteren.   

Vedtak: Langrenn presiserer at vi kun tenker på barn over 12 år, altså ikke for barneidrett.  

Eilert følger opp overfor Idrettsutvalget. 

 

8) Fastsettelse av neste styremøter  

 

 


