
 

Referat fra styremøte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  19.3.2018 

Sted:  Eilert 

Tilstede: Ellen, Erlend, Eilert og Rune 

Fraværende:      Espen 

1) TRENING/SPORTSLIG 

 

• På Bardøla luftet vi tanker om å premiere for deltakelse på renn.  Tilbakemeldingen der var blandet.  

Styret besluttet derfor ikke å kjøre et organisert opplegg for premiering 

• Styret ønsket imidlertid at vi lager en artikkel deltakelse på årets renn, som er bedre enn på lenge.  

Eilert følger opp dette og sjekker med Ellen, Ole, Jens C., Anders (oppmann 05), Bjørn Egil og Knut J.  

• På Bardøla luftet vi tanker om å innføre en «ivrig gruppe» noe det var stor stemning for.  Rune gjennomgikk 

opplegget gjengitt i referat fra møte i SU av 12.3 (som styret på forhånd hadde mottatt).  

Styret stilte seg meget positiv til dette og anmodet om å motta et Prosjekt budsjett, som senere kunne 

ledsages av et Prosjekt regnskap, som styret kunne forholde seg til. Rune følger opp. 

• SU ønsker at man på trening målrettet bruker noe mer tid på teknikk trening, også for yngre årganger.  Dette 

behøver ikke å være i konflikt med «lek» på trening.  Styret stilte seg positiv til det. Rune følger opp mot 

Heidi/ungdomstrenerne og i forhold til vedtatt sportsplan. 

 

2) MEDLEMMER/RESSURSER 
 

Medlemmer 

P.t. 230 medlemmer.  

Trenere/UT/HT 

Lønnsnivå 

Oppmenn 

Andre roller 

SU  

Det er ønskelig å finne en person fra 2010, Eilert følger opp. 

Utdanning 

T1 –  

Det er ønskelig å finne en ny instruktør som fokuserer noe mer på teknikk trening.  Rune koordinerer med Heidi. 

 

  



 

3) ARRANGEMENTER  

Faste punkter 

a. Renn  

 

b. Møte med hjelpetrenere/oppmenn.  

 

c. Treningsleir 

SU arbeider med et opplegg for sommerskole, som også var redegjort for i referatet i SUs møte av 12. mars.  

Styret synes dette var meget positivt. Rune følger opp. 

 

4) Økonomi,  

Vi har p.t. 4 kontingenter utestående, kunne Erlend opplyser. Erlend purrer. 

 

5) Informasjon/WEB 

 

6) Utstyr og anlegg  

 

7) Idrettskoordinator/klubben sentralt 

 

8) Fastsettelse av neste styremøter  

17 eller 19 april, Eilert sjekker om klubbhuset er ledig.  Planen er å invitere inn leder av arr. Komiteen for Bardøla, 

Naborunden, Hoslerennet og Klubbmesterskapet, samt Torunn og Elin Spjelkavik (som gjest fra hovedstyret) 

 


