
 

 

    

 
 
 
 
 
Referat fra styremøte i Turløpergruppa 23.november 2015 
 

Tilstede:  Pål,  Erik, Bernt, Inger, Randi 

Dato:  23.november 2015  -  hos Pål 

Fra:  Randi 
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1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og videre aksjoner i aksjonspunkter nederst i 

referatet. 

 

2. Status medlemslister, har alle ringt rundt? 

Ikke alle har ringt enda.   Et par medlemmer har betalt, flere har sagt de skal betale og noen 

ønsker ikke å være medlem lengre. Det er fortsatt 14 som ikke har betalt. Randi tar imot beskjed 

om de som ikke ønsker å være medlem lengre for å gi beskjed  til medlemsansvarlig i 

hovedklubben som må slette disse.  

 

 

3. Skisamling 

Det er 9 påmeldte til hyttetur på Beitostølen første helg i desember, hvor det nå er mulig å gå på 

ski.  Det er plass til 12 i hytta. 

 

4. Aktivitetsplan neste periode  

Det er fortsatt  usikkert  når skitreningen kan  starte. Det planlegges løping på tirsdag og torsdag      

frem til skisesongen starter med mulighet for å gjøre om til skitrening når snøen kommer.   

På tirsdager vil det bli to trenere som i fjor. Slik at det blir en gruppe med teknikktrening og en 

med intervaller. Det planlegges langintervall på torsdag med en trener. 

Skal vi ha løpetrening gjennom vinteren? Det vil bli drøftet på trenermøtet etterpå.   

Tilbud om Birkenbuss bør gjentas i 2016 også. 

 

5. Saker til trenermøtet 

Gjennomgang av arbeidsgruppens tiltak. 

 

6. Neste møte 

Onsdag 3. februar  Hos Erik.  Kl 19.30.  

 

https://post.asker.kommune.no/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAig3q69e1MRqbxJkCwf2dIBwDzQ%2bGRhgfXTIeIMAyjje0uAAAAh1iOAADNWoJSJQUiRoGUq/wzXgYUAABXi0FOAAAA&pspid=_1448479919752_296702854


 

 

7. Eventuelt 

Vi har fått mail fra  Eva Sunde med nye frister i forbindelse med årsmøte, budsjett og regnskap. 

Dette settes i sin helhet inn i referatet her: 

 

Fremdriftsplan for årsmøte i Asker Skiklubb torsdag 31. mars 2016 
Gruppene skal før årsmøtet i ASK levere som følger til Eva/Sølvi: 

1. Gruppens budsjett 

2. Gruppens årsberetning til klubbavisen har frist 15. februar for innsendelse Svein 

3. Signert årsberetning  

4. Signert revidert regnskap 

5. Signert protokoll fra avholdt årsmøte 

Det er viktig at gruppeleder innkaller til styremøter i gruppen ut fra fristene under.   

 Et styremøte i gruppen må avholdes i perioden 25. - 29. januar 2016.   

 Årsmøte i gruppen må avholdes i perioden 29. februar -4. mars 2016. 

 Alle dokumentene må være signert og levert Eva innen 4. mars 2016. 

 

Gjøremål Frist Ansvarlig 

 

Budsjett 2016 

ALLE gruppene skal ha et styrebehandlet budsjett 

som sendes Sølvi helst innen 2015, senest i januar 

2016. 

 

 

Desember 2015/ 

Januar 2016 

 

Sølvi/Eva 

Fremdrift signert revidert regnskap 2015 

Disse gruppene - som alle driver sommeridrett - 

MÅ levere bilag (kontert m.v.) til Sølvi innen 

fristen 15.12.  Lever ut november og bilag gruppen 

har for desember.  Resten blir tatt med når endelig 

årsregnskap settes. 

1. Fotball 

2. Friidrett 

3. Kajakk 

4. Orientering 

5. Barneidretten 

6. Turløp 

15. desember 

2015 

Kasserer i 

gruppene og Sølvi 

 

 

Utkast regnskap pr 30. november for disse 6 

gruppene skal være ferdig for utsendelse til 

gruppene 

Før 1.1.2016 Sølvi 

Tilsvarende datoer for vinteridretten (se over) er 

bilag 2015 kontert og levert Føyka 

11. januar Gruppekasserer/ 

Sølvi 

Utkast årsregnskap 2015 skal være klart for 

utsendelse alle gruppene pluss anlegg og HS 

21. januar Sølvi 

NB  Alle gruppene MÅ styrebehandle og 

godkjenne det ikke reviderte regnskapet før det 

sendes revisor.  Sett opp styremøte i gruppen i 

perioden 25. -29. januar. Styrebehandlet regnskap 

sendes Sølvi senest 29. januar og fra Sølvi videre til 

revisor for revisjon. 

Husk – gruppene har ikke anledning til på 

egenhånd å kontakte revisor pga kostnadene dette 

medfører. 

 

 

25. - 29. januar 

29. januar 

Styreleder /  

kasserer 

https://post.asker.kommune.no/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAAig3q69e1MRqbxJkCwf2dIBwDzQ%2bGRhgfXTIeIMAyjje0uAAAAh1iOAADNWoJSJQUiRoGUq%2fwzXgYUAABXi0FOAAAA&pspid=_1448479919752_296702854


 

 

Årsmøte i gruppene: 

Årsmøter i gruppene for behandling av revidert 

regnskap i perioden 29. februar – 4. mars.  

Umiddelbart retur av signerte årsmøtedokumenter – 

siste frist 4. mars 

 

29. februar – 4. 

mars 

4. mars 

 

Gruppene 

 

 

Eva – 23.11.2015 

 

Randi bestiller Føyka til årsmøte mandag 29. februar 2016. 

 

 

 

Hvalstad, 26.november 2015 

 

Randi Häusler 

 

  

 

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

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

23/1 Tiltak for å øke antall aktive medlemmer Alle Løpende 

20/1 Små og store hendelser til web – sendes styret for 

publisering 

Alle Løpende 

15/1 Løps- og idrettsklinikken repr. på innetrening høst 

2015 

Pål lukket 

9/3 2015 regnskap og 2016 budsjett utarbeides ihht 

klubbens retningsliner 

Inger 1.2.2016 

8/6 Følge opp t-skjorte videre/logo til å stryke på Inger  

19/10    Ajourføre medlemslister med nye og avgåtte  trenere 

+  ta ut liste over medl som ikke har betalt 

Randi 

Randi                     

31.12.15 

lukket 

19/10    Ringe medlemmer som ikke har betalt  Alle asap 

19/10    Spørre trenere om de ønsker godtgjørelse eller ikke     Inger 30.11.15 

19/10    Sette annonse i Budstikka om gruppas     

treningstilbud i vintersesongen 

Inger  

19/10    Invitere til skisamling Bernt lukket 

19/10    Lage lukket Facebook-gruppe for trenere og styre Inger lukket 

19/10     Kontakte festkomiteen ang juleavslutning Pål lukket 

 

 

 

 


