
 
 

 

 

Referat fra styremøte (vedta/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  5.1.2019 

Sted:  Bardøla 

Tilstede: Eilert, Rune og Niels Harald 

 

1) Trening 

 

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 

 

 

3) Arrangementer/sosiale aktiviteter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre) 

Vi trenger å konstituere komite til KM (Rune) 

b. Treningsleir: 220 totalt, viktig å finne en dato neste år 

c. Møter/samlinger  

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

Rune lager en kort oppsummering, som legges ut på WEB. 

  

4) Økonomi. 

a. Regnskap;. Bardøla synes ikke ferdig. Rune følger opp at regnskap er laget for sommerski skole 

og ivrig før sommeren. 

b. 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 

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.   

 

WEB markedsføring, bannere 

Diskusjon rundt arbeidsbelastning over tid 10 mndr pr år for denne rollen. SU ønsker å ta opp i styret om 

denne rollen bør kompenseres med lønn, f.eks. 2.000,- pr mnd i drift. Dette kan gjelde andre roller med høy 

belastning også. Om vi går inn på dette må det etableres tydelige rammer for hva som gir godtgjørelse. 

Policy ifm refusjon. NH (klubben sentralt), Eilert (andre klubber), Rune høre med Anja arb belastning på ulike 

posisjoner 

 


