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Referat fra felles styre- og SU møte (vedtak/oppfølging skrives i kursiv) 

Tid:  17.02.2021 

Sted:  Teams 

Tilstede: Heidi, Ellen, Eilert , Frode, Bjørn, Bjørn Egil, Rune, Thore, Peggy, Anders 

Bakgrunn 

Bakgrunn for møtet har vært et ønske fra SU om en gjennomgang av roller og ansvar og arbeidsfordeling i 

Øhil Langrenn og behov for et tettere samarbeid og dialog.  I forkant av møtet hadde styret sendt ut en 

Excel fil med oversikt over hovedansvar for de ulike rollene i ØHIL Langrenn.  

AGENDA 

1. Gjennomgang av forhold som styret er engasjert, av mer generallnatur 

Eilert og Ellen gikk gjennom arbeid som utføres overfor ØHI sentralt, Anleggsutvalget og Idrettsutvalget. 

2. Samordning mellom styret og SU 

Etter en inledende diskusjon ble følgende aksjoner vedtatt : 

1) Arbeidsmøter 

a. Etablere jevnlige arbeidsmøter mellom styret og SU, der hensikten er å jobbe med felles 

oppgaver og få en bedre dialog og åpenhet –  kaller inn etter vinterferie dvs i uke 9. 

Aksjon: Ellen 

2) Roller og ansvar 

a. Gå gjennom dagens organisasjon og rollefordeling og se hvordan vi bedre kan fordele oppgaver 

og hvem som skal gjøre hva. Det er et ønske fra enkelt om å fordele oppgavene mer og dette 

må gjennomgåes for å få bedre utnyttelse av alle som bidrar- diskuteres på møte i uke 9 – 

Aksjon: alle 

b. I kjølvannet av 2a) vurdere å rekruttere ytterligere pesoner.  Noen tok til orde for at dagens 

styre og SU kunne gjøre dette, mens andre mente at vi burde rekruttere flere.  

Aksjon: alle   

c. Supplere Excel oversikt med en oversikt II, detaljert oversikt over SU oppgaver- allerede startet 

Aksjon: Rune sender over (done) 

3) Felles Teams/google site for bedre samhandling 

a. Vi oppretter en felles teams/google site el for å bedre  samhandling og koordinering. 

Aksjon : Frode 

4) SU ønsker en beløpsramme for å kunne ta mindre, økonomiske beslutninger 

a. Diskutert på møte, og dette er det enighet om.  Eilert gir Heidi tilbakemelding på ramme. 

Aksjon: Eilert 


