
 
 

 

 

Referat fra styremøte (vedta/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  9.12.2019 

Sted:  Klubbhuset 

Tilstede: Eilert, Rune og Niels Harald 

 

1) Trening 

 

2) Ressurser 

a. Trenere – på plass 

b. Oppmenn – på plass 

c. HTK – på plass 

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). Oppfølging: Ergo mangler vi for 2011 og 2012 (sistnevnte til å koordinerer overfor 

ØHIL ifm Idrettsskolen og Allidrett). 

e. Utdanning 

Tore Ring kjører dette. 

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

f. Medlemmer 

Niels Harald sender oversikt over antall medlemmer. 

 

3) Arrangementer/sosiale aktiviteter 

a. Renn (Naborunde, Klubbmesterskap Hoslemesterskap, andre).  

Treningsleir: Alt i orden, men Bull har meldt forfall. 

b. Møter/samlinger 

Ivrig nærsamling sist helg, med 16 personer  

Ivrig samling på Geilo, 23-24 november: 14 deltakere på Bardøla 

 

4) Økonomi. 

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

b. Budsjett; kr. 1750 (ski) og 950 (skileik) er vedtatt 

c. Sponsing, Bull viderefører med oss Eilert sirkulerer avtale. 

d. Dunjakker. Styret har besluttet å kjøpe dunjakke til UT’en. Bindingstid. 

e. Bull stiller ikke på Geilo, ergo trenger vi kr. 6.000 til trenere. 

f. Hoslerennet, NH tar kontakt ifm økonomi 

g. Smørebod, ØHIL stiller med fem løpere til Hovedlandsrennet, styret aksepterte å bevilge inntil 

kr. 8.000 til plass i smørebod 

h. NH sender ut faktura 

 



 

 

 

 

5) Informasjon/Web 

 

6) 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. 

 

7) Fastsettelse av neste styremøte;  

 

8) Eventuelt 

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

 

 


