
 
 

 

 

Referat fra styremøte (vedta/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  16.10.2018 

Sted:  Klubbhuset 

Tilstede: Eilert, Rune og Niels Harald 

 

1) Trening 

• Oppstart gikk bra. Bra levert av SU. Felles bruk av banen med fotball, men fungerte ok. Svakt 

oppmøte i starten pga sesongoverlapp med fotball. Rune koordinerer at det lages en dreiebok for 

oppstart, som Ellen får lagret hos Torunn. 

• Bra møte med 23 foresatte for 2011. Eilert følger opp at gruppen konstitueres med verv som 

oppmann, HTK og hjelpetrenere. Eilert har avklart av vi kan trene skileik på Fossum, gitt at vi er 

ferdig kl 18:00. Eilert gir beskjed til Heidi. 

• Ifm diskusjonen i Idrettsutvalget mht når det anbefales at de enkelte idrettene skal starte sin 

virksomhet har Eilert kontaktet våre naboklubber Heming, Fossum, Røa og Haslum. Ingen kjører 

langrenn for 1. klasse.  Styret synes det kunne være hensiktsmessig å høre om Skiforbundet/ 

Idrettsforbundet har noen oppfatning rundt dette. Eilert følger opp. 

 

2) Ressurser 

a. Trenere 

b. Oppmenn 

c. Andre roller  

Vi trenger to personer til SU, bl.a. til oppfølging overfor gruppene. Pt består SU av flg. personer 

med barn i respektive årganger: Rune (2006), Heidi (2005), Christian (2007), Tore (2008), Bjørn Egil 

(2004). Ergo mangler vi 2009 og 2010. Eilert følger opp. 

d. Utdanning 

SU har i gang satt T1 kurs, tirsdag 23/10 og tirsdag 30/10.  I tillegg til de to barmarks kveldene blir 

det to dager på snø i vinter. 

 

3) Arrangementer/sosiale aktiviteter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre) 

Renndato for Hoslerennet:2. februar 2019. Dette er avstemt med Krets og SIF.   

SU v/ Rune følger opp at vi har nok folk i arr. komiteen, for 2007 og 2008 (assistent).  

SU v/Rune sjekker vi har rennkomite for KM samt at arena (SIF) er bestilt.  

Eilert sjekker med Siri at hun har de ressursene de trenger til Naborunden. 

b. Treningsleir: 150 påmeldte Bardøla 

c. Møter/samlinger  

Kick off er satt til 28/10.  SU/Rune koordinerer.  Samling for de eldste (2006 og eldre/ivrig):  

16-18/11 på Geilo, ivrig opplegget inkluderer 2 nær- og 2 fjernsamlinger, trening før og etter 

sommer. Rune lager en kort oppsummering, som legges ut på WEB.  Ellen følger opp at årshjulet er 

ajour samt a maler for alle arrangementer ligger lagret hos klubben. 

 



  

4) Økonomi. 

a. Regnskap; Niels Harald ferdigstiller sesong regnskap. Bardøla synes ikke ferdig. Rune følger 

opp at regnskap er laget for sommerski skole og ivrig før sommeren. 

b. Budsjett; Niels Harald lager et sesong budsjett,  

c. Sponsing 

d. Søknad om støtte Niels Harald følger opp at vi søker om midler fra Skiforbundet og får inn 

regninger i tide til det.  

5) Informasjon/Web 

Rune sjekker at Sportsplan er ajour, herunder oppdaterer mht satsingsgruppe. Klubben vil gjerne ha alt 

inn på sin mal. Rune snakker med Torunn om dette.  Kanskje Ellen kan bistå? 

6) Utstyr/anlegg 

Vester i bestilling v/Eilert,  

Rune hører med Heidi om vi trenger mer skileik utstyr 

7) Fastsettelse av neste styremøte; 15/11 kl 20:00 på klubbhuset, Eilert booker. 

8) Eventuelt 

a. Eilert ga en kort status vedr ØHIL Arena der anlegget nå figurer på kolmunnens prioriterte 

liste. Fortsatt en betydelig vei å gå. 

b. Sverre sender blomster til Fossum fra ØHIL/ØHIL Langrenn ifm deres 100 års jubileum. 

c. Styret diskuterte på generelt grunnlag hvordan samarbeid mellom idrettene fungerte og 

konkluderte at enkelte årganger fungerer bedre enn andre.  Man diskuterte muligheten av å 

utfordre Idrettsutvalget til å gi noen studenter på Idrettshøyskolen, i samarbeid med 

lærekrefter der, oppgaven å kartlegge hva som viser seg å fungere best. Finnes det noen 

vinnerformel for at klubbens målsetning «Fordi det er gøy», samt «flest mulig», «lengst mulig» 

blir etterlevet i størst mulig grad? Eilert lager et utkast til styret i ØHIL Langrenn for et slikt 

mandat.   

 

 

 


