Referat fra styremøte i Turløpergruppa 20.januar 2016
Tilstede:
Pål, Erik, Bernt, Inger, Randi
Dato:
20. januar 2016 hos Erik
Fra:
Randi

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Status skitrening
Birkenbussen , pris for deltagelse, annonsering
Regnskap 2015
Status medlems innbetalinger
Budsjett 2016 (godkjennes med forbehold om årsmøtets godkjenning)
Årsmøte 2016
Overgang til Weborg 2.0
Gjennomgang aksjonsliste
Eventuelt

1. Status skitrening

Skitreninga er nå godt i gang. Det har vært fine forhold og brukbart oppmøte på treningene.
Aktivitetsplanen frem til påske er klar og skal legges ut på nettsiden.
Det planlegges langtur fra Ringkollen søndag 31. januar, hvis værvarslet er ok. Bernt legger ut
informasjon og ber om at folk sier ifra hvis de blir med. De må selv melde seg på bussen fra
Sandvika evt. fra Sollihøgda.
Det planlegges også en skitrening en tirsdag kveld med filming og tilbakemelding på teknikk.
Bernt jobber med dette.
2. Birkenbussen , pris for deltagelse, annonsering

Svein Are har gjort avtale med bussjåføren. Det settes en fastpris til kr 500 pr pers. Hvis så
mange som 22 blir med vil dette bære seg økonomisk. Hvis det blir for få må vi dekke opp. Det
er plass til ca. 40 i bussen og det er ønskelig å fylle opp med så mange som mulig.
Bernt legger ut info på Skiklubbens nettside og på Facebook med invitasjon til å bli med.

3. Regnskap 2015

Inger legger frem foreløpig regnskap for 2015, men sender ut endelig regnskap for 2015 til
styret når regnskapet kommer fra klubben.

4. Status medlems innbetalinger

I 2015 er det i innbetalt kr 28 100 i kontingenter.
Vi har nå 77 medlemmer, hvorav 19 er trenere.
8 medlemmer betalte ikke i 2015, 3 av disse betalte heller ikke i 2014 og de er nå slettet fra
våre lister. Det kom 4 nye medlemmer i 2015.
13 personer står som støttemedlemmer, og 5 av disse betalte i 2015.
5. Budsjett 2016 (godkjennes med forbehold om årsmøtets godkjenning)

Inger legger frem budsjett og det ble godkjent etter noen justeringer.
6. Årsmøte 2016

Miljørommet på Føyka er reservert til mandag 29.februar kl 19.00.
Vi jobber fortsatt med å få noen til å holde et foredrag på årsmøtet.
Bernt og Erik regner ut til klubbmesterskapet.
Randi etterlyser underskrevet protokoll fra årsmøtet i fjor.
Randi sender ut innkalling til årsmøtet når vi har avklart ang foredrag.
Randi kjøper inn kaffe + boller/druer. Alle møter 30 minutter før årsmøtet starter.
7. Overgang til Weborg 2.0

1.2.2016 går Skiklubben over til nytt system.
Det har vært arrangert to opplæringskvelder. Erik og Randi har vært på begge to, Pål var på en.
Det blir et nytt system som har flere muligheter, men som kanskje vi som er en liten gruppe ikke
vil ha så mye bruk for alt.
Det blir spennende å se hva som blir med fra den eksisterende. Det må kanskje gjøres en
ryddeoppgave når alt er i gang.
Det gamle systemet vil være tilgjengelig en periode før det stenges av.
8. Gjennomgang aksjonsliste og referat
9. Eventuelt

Pål og Jan Henry har hatt et møte med Asker Trekkhundklubb. Det er inngått et samarbeid og vi
skal være med og hjelpe til med å arrangere Semsvannsrunden 6. og 13. april. Vi skal også
samarbeide om å arrangere Vestmarkløpet på sommeren og Tveitersetra opp 15.september.
Pål har avtalt at Espen fra Hovedstyret skal innkalles til et styremøte hos oss i 2016.

Hvalstad, 4.februar
Randi Häusler

2016

(lukkede saker merkes ‘lukket’ og står èn gang i listen)
Møte
dato

Sak

Ansvar

Frist/
utført

23/1
20/1

Tiltak for å øke antall aktive medlemmer
Små og store hendelser til web – sendes styret for
publisering

Alle
Alle

Løpende
Løpende

9/3

2015 regnskap og 2016 budsjett utarbeides ihht
klubbens retningsliner

Inger

Lukket

8/6
19/10

Følge opp t-skjorte videre/logo til å stryke på
Ajourføre medlemslister med nye og avgåtte
trenere

Inger
Randi

29.2.16
lukket

19/10

Ringe medlemmer som ikke har betalt

Alle

asap

19/10

Spørre trenere om de ønsker godtgjørelse eller ikke

Inger

lukket

20/1

Annonsere langtur fra Ringkollen

Bernt

asap

20/1

Planlegge en trening med filming og
tilbakemeldinger

Bernt

asap

