Referat fra styremøte i Turløpergruppa 19. Oktober 2015
Tilstede:
Dato:
Fra:

Pål, Erik, Bernt, Inger, Randi
19. oktober 2015 - hos Bernt
Randi
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1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og videre aksjoner i aksjonspunkter nederst i
referatet.

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste
Det er pr i dag 88 medlemmer inkludert trenere. Det ble i september sendt ut ny purring til de
28 som ikke hadde betalt. Det er etter det fortsatt 18 som ikke har betalt. Noen av disse tror
kanskje at de har betalt da de har betalt til klubben, men ikke til gruppa. Noen er med på
treningene mens andre er det lenge siden vi har sett på trening. Vi blir enige om at vi gjør en
dugnad med å ringe de som ikke har betalt for å purre eller for å høre om de fortsatt ønsker å
være medlemmer. Randi tar ut en oversikt fra medlemsregisteret over de som ikke har betalt og
fordeler ringejobben på alle i styret.
Vi har i høst fått noen nye trenere etter at noen har gitt seg. Randi vil oppdatere
medlemsregisteret slik at de som stiller som trenere ikke får tilsendt krav om å betale kontingent
til gruppa neste år.
Inger vil sjekke med trenerne om hvem som ønsker å motta trenergodtgjørelse og hvem som vil
avstå før neste utbetaling.
Den nye forenklede betalingsordningen fungerer bra.

3. Høstens trening
Det er gjort noen endringer i treningsopplegget. Stavgang for gruppe 1 er flyttet til torsdager så
nå er det to grupper i Tveterbakken på torsdager. Vi har fått tilbake innetrening på tirsdager i
den lille salen. Det fungerer bra.
Ny aktivitetsplan er lagt ut. Jan Henry har vært med og utarbeidet en mer detaljert treningsplan
med hvilke typer intervaller det skal være for de ulike gruppene og hvor treningene skal foregå.
Denne er også lagt ut på klubbens nettside.

Oppmøtet på treningene har vært brukbart, men vi skulle gjerne vært enda fler. Vi har ikke fått
laget et system for å registrere hvor mange som deltar hver gang. Inger vil lage en lukket
Facebook-gruppe for trenere og styret hvor dette kan legges inn.
Noen fra gruppa har vært med Holmen og gått på rulleski mandagskvelder.
Det har vært arrangert en ny 5-toppers tur hvor to topper er byttet ut og en 3-toppers tur. Begge
som rundturer med NaKuHel som utgangspunkt. Totalt 12 medlemmer deltok.
Det har vært arrangert testløp på Føyka.
4. Planlegging av skisesongen
Bernt vil utarbeide en aktivitetsplan for vinteren. Det vil bli to grupper på tirsdager og en på
torsdager sånn som i fjor.
For å markedsføre oss vil Bernt legge ut info om treningstilbudet vårt på Sykkelklubbens
Nettside med tilbud om å trene gratis ut året. Inger vil sette inn en annonse i Budstikka i
forkantav skisesongen.
Bernt jobber med å arrangere en tidlig skisamling et sted det er snøsikkert. Dette blir første helg i
desember. Vi går for ei stor hytte på Beitostølen med selvhusholdning. Det vil bli mer sosialt og
billigere enn hotell.
5. Evt
-Klubben har fått en henvendelse fra Asker Trekkhundklubb om å utvikle et samarbeid. Erik og
Pål går på et møte som er planlagt.
-Pål tar kontakt med festkomiteen ang juleavslutning 16. desember for trenere og styre.
6. Neste møte
Det blir nytt kort styremøte mandag 23.november kl 18.00 hos Pål
med trenermøte etterpå fra kl 19.00.
Randi sender ut mail med dato for trenermøtet til alle trenere.
Pål sender møteinkalling.

Hvalstad, 26.oktober 2015
Randi Häusler

Kortversjon av actionpunktene (fra dette og tidligere møter):
(lukkede saker merkes ‘lukket’ og står èn gang i listen)
Møte
dato
23/1
20/1
15/1
24/1
9/3
8/6
17/8
17/8
19/10

Sak

Ansvar

Frist/
utført

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
Planlegge skisamling høst 2015
2015 regnskap og 2016 budsjett utarbeides ihht
klubbens retningsliner

Alle
Alle

Løpende
Løpende

Styret
Inger

1. sept 15
1.2.2016

Følge opp t-skjorte videre
Lage infofolder + bilder til Skiklubbens dag
Lage et system for registrering av hvor mange som
kommer på trening
Ajourføre medlemslister med nye og avgåtte trenere
+ ta ut liste over medl som ikke har betalt

Inger
Pål
Erik

lukket
lukket

Randi

asap
asap

Pål

19/10

Ringe medlemmer som ikke har betalt

Alle

19/10

Spørre trenere om de ønsker godtgjørelse eller ikke

Inger

19/10
19/10

Sette annonse i Budstikka om gruppas
treningstilbud før vintersesongen
Invitere til skisamling

Inger
Bernt

19/10

Lage lukket Facebook-gruppe for trenere og styre

Inger

19/10

Kontakte festkomiteen ang juleavslutning

Pål

Asap

Asap

