
 
 

 

 

Referat fra styremøte (vedta/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  14.10.2019 

Sted:  Klubbhuset 

Tilstede: Eilert, Rune og Niels Harald 

 

 

1) Trening 

 

2) Ressurser 

a. Trenere – på plass 

b. Oppmenn 

c. HTK mangler i 2011, Rune snakker med Peggy 

d. Andre roller 

Pt består SU av flg. personer med barn i respektive årganger: Rune (2006), Peggy (2008), Heidi 

(2005 og 2007), Tore (2006 og 2008), Bjørn Egil (2004 og 2009), Anders Venbakken (2007), Bjørn 

Bentz ny (2010). Eilert hadde laget en oversikt over hvilke årganger som ikke er representert i 

styret/SU.  

Oppfølging: Ergo mangler vi for 2011 og 2012 (sistnevnte til å koordinerer overfor ØHIL ifm 

Idrettsskolen og Allidrett). 

e. Utdanning 

Tore Ring kjører dette. 

Søke å få mer engasjement HTL’er og HT’er (noen grupper fungerer bra). SU v/Rune søker å 

kartlegge hvilke grupper som halter litt. Styret er positiv til å bruke noe penger til kursing. 

Ellen og Eilert følger opp rekruttering av det vi mangler. En mulig WEB ansvarlig har meldt seg. 

 

3) Arrangementer/sosiale aktiviteter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre) Rune sjekker om Sørkedalen er 

booket. 

Treningsleir:  

b. Møter/samlinger 

Kick off sist helg med ca 70 barn, Rune ser om vi kan få noe bilder/film som vi kan legge ut 

Ivrig nærsaming sist helg, med 16 personer  

Ivrig samling 2-3 november, 23-24 november og Bardøla i desember. 

  

 

 

 

 



 

4) Økonomi. 

a. Regnskap; Styret tok regnskap pr 30.6 til etterretning. 

b. Budsjett; UT kabalen er klar, Niels Harald avstemmer input med Heidi til budsjett og sender 

utkast til budsjett til styret. Styret ønsker at den økonomiske terskelen for å drive langrenn skal 

være lav og vedtok å redusere kontingent med kr. 50, slik at ny kontingent blir kr. 1750 (ski) 

inkl. Fossum med kr. 100 og 900 (skileik), forbeholdt at sponsoravtalen med Bull blir videreført. 

Niels Harald sjekker om vi kan motta støtte fra kommunen til kontingent og treningssamling til 

dem som måtte trenge det. 

c. Sponsing, Sindre Prøsch har trukket seg, Eilert følger opp fornying av avtale med Bull. 

Informasjon/Web 

 

5) Utstyr/anlegg   

 

Niels Harald sparrer med Ole slik at vi får en oversikt over hva vi har av utstyr.  

Styret er positiv å kjøpe noe mer utstyr til utstyrsbaggene. Niels Harald følger opp. 

 

6) Fastsettelse av neste styremøte; 11/11 kl. 20:00 og 9/12 kl 20:00 på Klubbhuset. 

 

7) Eventuelt 

Fossum vil gjerne at vi kjøper flere parkeringsoblater. Eilert sjekker opp økonomien i dette.  

 

 


