Referat fra styremøte i Turløpergruppa 17.august 2015
Tilstede:
Dato:
Fra:

Pål, Erik, Inger, Bernt, Randi
17.august 2015 - hos Randi
Randi

Saksliste
1. Referat fra forrige møte. Aksjoner
2. Status medlemsliste /Inger og Randi

3.

Status foreslåtte aksjoner fra Håkon

4.
5.

Trening etter sommeren /Erik
Neste møte

1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og aksjonsliste oppdatert.
2. Status medlemsliste
Det er pr i dag 88 medlemmer inkludert 15 trenere. Det ble sendt ut purring i juni til de som ikke hadde
betalt medlemskapet. Etter det er det 7 som har betalt. 3 som ønsket å melde seg ut og det er kommet ett
nytt medlem.
Inger har fått en avtale med Eva Sunde om en forenklet måte og få betalt utlegg på. Leder trenger ikke
signere så lenge det er betalinger innenfor det som er budsjettert.
3.Gjennomgang av aksjonslista fra Håkon:
Det er satt opp mange punkter med egne ansvarlige og tidsfrister.
Treningsopplegg:
Det skal blinkes ut noen renn/løp for hver gruppe som skal være felles treningsmål. Hytteplanmila på
høsten kan være et passende løp for mange.
Oppfordre alle til å delta på vårt eget motbakkeløp. Erik tar kontakt med Jan Henry for å høre om å endre
start til kl 19.00 i stedet for kl 18.
Det er oppnevnt oppmenn i hver gruppe. De får ansvar for å snakke med de som er i de forskjellige
gruppene om hva de ønsker.
Markesføring:
Asker skiklubbs dag er 29. august. Turløpergruppa skal da ha egen stand . Pål lager en brosjyre som kan
deles ut og som sier noe om hva vi har å tilby. Ordner også noen bilder som kan henges opp.
Jan H skal ordne med en journalist som kan komme på en trening og skrive om oss og hvor vi samtidig
tilbyr nye å trene gratis ut året.
4. Trening etter sommeren.
Innetreningen i høst blir på torsdager fra 3.september. Vi håper på å få tilbake tirsdager etter jul.
Oppmøte blir på NaKuHel ut august, før vi begynner å møtes på Solvang fra 3.september. . Nytt i høst er
en gå-gruppe. Det gjøres ingen andre endringer på treningene.
Vi mangler trenere. For gruppe 1 er det nå bare fem trenere som skal dekke tre økter i uka. Gruppe 2
og 3 trenger også flere trenere.
Erik har noen han skal spørre. Vi forsøker å registrere hvor mange som møter opp pr trening, og i hvilken
gruppe. Erik lager et system for dette.
5. Neste møte
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Mandag 12.oktober kl 19 hos Bernt.

Hvalstad, 30.august 2015
Randi Häusler

Kortversjon av actionpunktene( fra dette og tidligere møter):
(lukkede saker merkes ‘lukket’ og står èn gang i listen)

Møte
dato

Sak

Ansvar

Frist/
utført

23/1
20/1
15/10

Tiltak for å øke antall aktive medlemmer
Små og store hendelser til web – sendes styret for publisering
Løps- og idrettsklinikken repr. på innetrening høst 2015

Alle
Alle
Pål

Løpende
Løpende
September

24/11
24/11
19/1
9/3

Planlegge skisamling høst 2015
Flytte turløpergruppas konti fra DnB til Handelsbanken
Legge inn søkeord på google
2015 regnskap og 2016 budsjett utarbeides ihht klubbens
retningsliner

Styret
Inger
Erik
Inger

1. sept 15
lukket
lukket
1.2.2016

8/6
8/6
17/8
17/8

Sende purring til de som ikke har betalt kontigent
Følge opp t-skjorte videre
Lage infofolder + bilder til Skiklubbens dag
Lage et system for registrering av hvor mange som kommer
på trening

Randi/ Inger

lukket

Inger
Pål
Erik

29.august
asap
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