Referat fra styremøte 1-2016
Tid:

Tirsdag 26.01.16 kl. 1800 -1945

Sted:

Jardarhuset

Til stede: Narve Holen, Jens Eskerud, Kjell Reidar Nervold og Lise
Bjørnstad
Forfall:

Arne Grøndal

SAKSLISTE
1/1

Godkjenning av referat fra møte 27. okt. og orientering fra møte i
hovedlaget 20. januar.
OK. Vedtak om at klubbhuset ikke kan brukes til treningsaktivitet. Sjekker derfor
med Ines Nærup i håndball om muligheter for å låne gymsalen i 2 etg. i
Combihallen til evt. noen rulleøkter før sesongen. v/Kjell

1/2

Økonomi- regnskap 2015 og budsjett 2016
Regnskap straks klart. Leveres revisor innen utgangen av januar v/Jens

1/3

Årsrapport 2015 utkast v/Narve
Utkast levert av Narve. Narve ferdigstiller og sender oss.

1/4

Årshjul 2016 –bla. med dato for årsmøte og kick-off.
Sykkelgruppas årsmøte må tas senest en uke før hovedlagets årsmøte.
(Hovedlaget har årsmøte 16.mars)
Dato for Sykkelgruppas årsmøte settes til mandag 7. mars kl. 1800
Dato for Kick-off blir tirsdag 5. april. Kl. 1800-senest 2100
Narve sjekker i forhold til foredrag vedr sikkerhet. Saker til Kick-off er bla.:
Klubbmesterskap, Medlemskap, Sykkel VM 2017, Høst-tur.

1/5

Bekledning- ny kolleksjon og avklaring av samarbeidspartnere v/Lise
Sjekk spesielt utstyr også med reflekterende materiell. Ola og Lise følger opp.
Lise sender ut skriv med forespørsel om samarbeidspartnere. Kjell følger opp
Bull Ski & Kajakk med ny avtale – sjekker også ny mekkekveld for jenter.

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

1/6

Medlemskontingent og lisens 2016 (NB. Medl.kontingent til hovedlaget er satt
til kr. 500). Lager info. som sendes ut på e-post, legges ut på hjemmesiden vår og
på Facebook-sidene. Sjekk spesielt lisensinformasjon. Arne

1/7

Informasjon: Møte vedr. trafikksikkerhet i regi av NCF. Narve har deltatt på ett
møte. Kjell deltar på neste. NCF. Evt kandidater til utmerkelser. Kjell sjekker
kriteriene og lager evt innstilling fra sykkel.

1/8

Evt.
Skal vi arrangere klubbmesterskap i 2016? Tas opp på Kick-off.

1/9

Neste møte: Årsmøte.
Mandag 7. mars kl. 1800
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