Referat fra styremøte 1 -2019
Tid:

Mandag 21.01.19 kl. 1800

Sted:

Fire Årstider

Innkalt:

Kjell Reidar Nervold, Narve Holen, Kjetil Ulvestrand, Arne
Grøndal og Lise Bjørnstad

SAKSLISTE
1/1

Godkjenning av referat fra styremøte 6
Godkjent

1/2

Økonomi, medlemmer og lisens
Foreløpig resultat 2018 – med et par korrigeringer, viser det fint overskudd.
Budsjett 2019, vi er i mål med samarbeidsavtaler. Kjell setter opp budsjett for TO som legges inn i totalbudsjettet.
Nytt år-nye medlemskap og lisenser.
Legg ut info om nytt medlemsår på nettsiden og på FB v/Ketil
Info. om lisenes legges ut v/Arne
1/3 Aktivitet
Status: Tour-prosjekt og Trondheim -Oslo 2019,
Se kjøreplanen for T-O. Denne legges også ut på nettsidene våre v/Kjetil
Påmelding til rittene må gjøres av den enkelte person.
Div. innkjøp: kasser til å ha klær i, mekkeutstyr, reservesykler og hjul v/Kjell. Vi
trenger flasker i to ulike farger. Maxim energidrikke, New Energi mm. v/Kjetil
Legger opp til egne matstasjoner. Lage film? Kjell sjekker.
Årlig møte torsdag 28. februar kl. 18-19. Årsrapport utarbeides av Narve.
Sakspapirer klargjøres på neste styremøte.
Kick-off, torsdag 28. februar. Program:
-Trimtex v/ Truls Haugstvedt, 20 min inkl. spørsmål
- Hans Christian Tungesvik, 30 min.+ spørsmål
- Sparebank1 Østlandet, 15 min.
- Årets planer 2019- etter innspill fra undersøkelsen

IL Jardar
Postboks 15
1312 Slependen
Tlf. 67 54 17 38

- Bull ski og Kajakk?
- Trondheim-Oslo v/ Kjell, inntil 40 min.
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Marked og info
Spørreundersøkelsen- oppfølging /aktiviteter som følge av den. v/Kjetil
Det har kommet med innspill til drakter- der har vi laget nytt design.
Ola og Lise avklarer kolleksjonen til 2019.
Husk sjekk refleks og logoplasseringer v/Lise
Folk ønsker teknikk-kurs. Ønsker å følge tanken om tre grupper på tour-tråkk;
sti, grus og «Baker Hansen».
Ny samarbeidspartner er avklart for 2019, oppfølging v/Kjetil
Kort gjennomgang av Årshjulet v/ Lise
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Evt
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Neste møte
Mandag 18. februar kl. 1800 i 1. etg på Jardarhuset.
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