Referat fra styremøte 1-2015
Tid:
Sted:

Onsdag 6.5.15 kl. 2015 -2130
Bjørnegård skole

Til stede:

Kjell Reidar Nervold, Narve Holen, Jens Eskerud og Lise Bjørnstad. Ole Christian
Astrup var med på pkt. 1.

SAKSLISTE
1/1 Konstituering av nytt styre – fordeling av oppgaver
Jens Eskerud: Økonomi
Kjell R. Nervold: kontakt inn mot samarbeidspart Bull Ski og Kajakk
Lise Biørnstad : bekledning og web
Arne Grøndal : Lisens og medlemsregister inkl. web
Referatskriving på omgang. Lise sender ut møteinnkallinger.
Ole Christian avklarer å utsette bet .frist for medlemskap til 1. sept og oppdaterer web til opplæring er
gitt (Mange i gruppa har ennå ikke bet medl.skap. Pt.: 31 pers har betalt.)
1/2

Klubbmesterskapet Landevei 2015. (Askerruden 14.mai) Klasseinndelinger
3 klasser. Klasse 1: opptil 30 år, klasse 2: 30 -49 år og klasse 3: 50 år og eldre,
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NCFs Beredskapsplan
Kjell ser på den og tar de punkter som er aktuelle mht. til gruppen som er aktive i ritt.
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Informasjonssaker- andre oppgaver
Jardardagen 12. sept.: Erik Aas Andersen stiller i prosjektgruppe. Klubbmesterskap OffroadVestmarkrittet, i sept?. (Avklares hva vi gjør på neste møte og ser dette i sammenheng med evt.
sykkelsamling i sept. 18.-20 (Sjusjøen) eller 3.-4. sept. i Folldal.
Strategimøte og sommerfest med hovedstyret:13. juni 2015 15:00-23:00. Narve deltar. (hvis
han kan.) Ny leveranse fra Trimtex først uke i juli som erstatter feilmerket tøy (som skal
returneres.)
Kjell tar ansvar for å etablere en gruppe med forslag til «kjøreregler» for «Tour Tråkk». Kort
høring i blant tour-tråkkere før vedtak på neste møte.
Det lyktes ikke å få ressurser fra langrenn til å etablere sykkeltilbud til yngre utøvere denne
sesongen. Det kan gjøres nye forsøk fram mot neste sesong.
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Status økonomi
Beholdning: 35.000 (Ingen ubet. Regninger)
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Neste møte
Onsdag 3. juni kl. 2000 i Brakka. Punkter til neste møte:
- «Kjøreregler Tour Tråkk»
- Økonomi – rapport som leveres hovedstyret.
- Klubbmesterskap terrengritt og evt høstturer avklares.

Referat : Lise

IL Jardar
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