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Vedtak/info
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Gjennomgang av referat fra styremøte 16.februar 2021- ok

Vedtak

2

Konstituering og fordeling av ansvarsoppgaver i det nye styret

Vedtak

Kristina, leder: Innkalling styremøter, skrive protokoll, kontakt med
Anja/ daglig leder for Jardar, ansvarlig for økonomi, delta på
hovedstyremøter
Knut, nestleder; varadeltagelse hovedstyremøter, ansvar for hjemmeside,
artikler til Jardarposten, TT-kompendiet, ta bilder
Kjell; sportslig ansvar senior
Øivind: Økonomi, følge opp lisenser, sponsor og medlemsoversikt
Marianne: barnegruppa
Sponsor; Norconsult, Sparebanken, Bull Ski og Kajakk
Korona ansvarlig: Den som har hovedansvar for treningene/arrangement
Rekruttering, Knut tar ansvar for å lage informasjon til nye medlemmer
som gjelder for senior
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Årshjul? Hvor hyppig er det behov for møter?

Vedtak

Det er fint å ha møter i forkant av hovedstyremøter.
Terminliste for våre møter:
Forkant av hovedstyremøte juni, første uke av juli (i god tid før Birken)
Forkant av hovedstyremøte august
Forkant av hovedstyremøte oktober
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Budsjett og økonomi

Til info

Mars utskriften har blitt sendt på e-post.
48400 kr i treningsavgift, noe har blitt refundert grunnet feil i
informasjonen til de som meldte seg på.
Det har foreløpig ikke vært mange utgifter.
Utgifter vedrørende barnegruppa vil komme etter hvert.
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Spond – tre grupper
SPOND opererer med ett system som heter cashback. Alle som er
registrert i spond med kredittkortet sitt tjener inn penger til gruppa som
de er medlem av.
Landevei FALKR, Tour-tråkk WGCAN og barnegruppa

Til info
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Sportscamp – trening søndag 25.april og trening søndag 2.mai

Til info

12 ungdommer (6 jenter og 6 gutter , 13 til 18 år)
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Pumptrack – det har ikke skjedd så mye fra februar til nå. Jacob
Matheson holder i prosjektet.

Til info

