Referat fra styremøte i Turløpergruppa 9. mars 2015
Tilstede:
Dato:
Fra:

Inger, Randi, Erik, Bernt, Pål
9. Mars 2015 - hos Pål
Pål

Saksliste
1. Konstituering av styret

2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra forrige møte. Aksjoner
Kort status skisesong 2014 – plan vårsesong
Birkenbussen
Rekruttering – trenersamling
Eventuelt

1. Konstituering av styret.
Randi og Bernt ble ønsket velkomne som nye medlemmer i styret etter valget på årsmøtet.
Styret består heretter av:
 Pål Hansen-Tangen – leder
 Inger Willoch –kasserer
 Randi Hausler – sekretær
 Erik Skajem – koordinator løp
 Bernt Sagård – koordinator ski
Koordinator løp og ski er heretter ansvarlig for:
 Følge opp og publisere resultater fra løp på hjemmeside og gjerne på Facebook
 Følge opp resultatlister for løp og ski i forbindelse med klubbmesterskapet
 Legge inn aktivitetsoversikt samt aktiviteter på kalender på hjemmesiden.
Inger og Randi vil sammen følge opp medlemslister og kontingent innbetalinger.

2. Referat fra forrige møte. Aksjoner
Referatet ble gjennomgått og aksjonsliste oppdatert.
Vi besluttet å behandle foreløpig ikke revidert regnskap på årsmøtet i februar og vil i protokollen
anføre at regnskapet er godkjent med forbehold om at det ikke blir større endringer i det reviderte
regnskapet.
3.

Kort status vintersesongen 2015 – plan vårsesongen
Skisesongen har også i år vært krevende med hensyn til snøforhold. Det har vært avholdt trening på
Eiksetra og Eidsletta. Dette var gode alternativer, men ikke altfor mange som møtte de første
gangene. Skikurset, som var planlagt til 10.januar, måtte avlyses på grunn av snømangel. Vi har
istedenfor hatt 2 trenere hver tirsdag med fokus på teknikk for den ene gruppen. Det har vært et godt
tiltak.
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Søndagstur fra Ringkollen ble gjennomført med 7 deltager 1.februar.
Det har vært godt oppslutning om inne treningen i vinter.
Erik legger ut plan for vårsesongen. Det blir en ad-hoc plan for siste uken før påske og en fast plan
deretter. Ansvar Erik
Foredraget med Øystein Enoksen på årsmøtet ble godt mottatt og er gjerne noe vi kunne gjøre en
gang til. Ansvar Pål

3. Birkenbussen
Det var per 8 Mars 2015 24 påmeldte til bussen. Styret var positive til å ha en Birkenbuss også i 2015.
Styret var innforstått med at det kan være nødvendig å dekke opp noen kostnader dersom det blir
noen som trekker seg.

4. Rekruttering / Trenesamling
Det var enighet om at det naturlige tidspunkt å rette tiltak for rekruttering inn mot er oppstart på
trening høsten 2015.
Styret diskuterte forslag til rekruttering og besluttet å be Håkon Haraldsen lede en arbeid som legger
frem et forslag til tiltak for rekruttering frem for et trenermøte tentativt 27. mai 2015.
5. Eventuelt
Foredraget med Øystein Enoksen var bra og kan gjerne gjentas.
Neste møte hos Inger tentativt 27.mai kl 18-19 med etterfølgende trenermøte.

Billingstad 13. mars 2015
Pål Hansen-Tangen

Turløpergruppa 9. mars 2015

Side 2

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

Møte
dato
23/1
20/1
20/1
15/10

Sak

Ansvar

Tiltak for å øke antall aktive medlemmer
Små og store hendelser til web – sendes styret for publisering
Aktivitet/konkurranse på nettsiden for å generere økt besøk
Løps- og idrettsklinikken repr. på innetrening vår 2015

24/11
24/11
24/11

Planlegge skisamling høst 2015
Flytte turløpergruppas konti fra DnB til Handelsbanken
Informere neste sekretær om oppmerksomhet til tillitsvalgte/trenere
som fyller runde år
Inger sender foreløpig regnskap og budsjett til Sølvi
Gjennomføre strategidiskusjon på et trenermøte
Pål sjekker med Tone Beate for ny dato for skikurset
Sende forslag design t-skjorte til styret for beslutning
Håkon sender forslag tema faglig innslag årsmøte til styret
Innkalling og agenda årsmøte på nett og mail til medlemmene
Håkon kontakter valgkomiteen for å få innstilling til valget
Håkon utarbeider årsberetning
Sende forslag design t-skjorte til styret
Legge inn søkeord på google
Inger sjekker revidert regnskap og om det er grunn til å gjøre noe i
forhold til foreløpig regnskap som ble godkjent av årsmøtet
Be Håkon om å Håkon Haraldsen lede arbeid som legger frem

Alle
Alle
Alle
Styrets
formann
Bernt
Inger
Gro

19/1-15
19/1
19/1
19/1
19/1
19/1
19/1
19/1
19/1
19/1
9/3
9/3

Frist/
utført
Løpende
Løpende
Lukket
April 2015
1. sept 15
Mars
Lukket

Inger
Styret
Pål
Håkon
Håkon
Gro
Håkon
Håkon
Håkon
Erik
Inger

Lukket
2015
Lukket
Januar
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Asap
Asap
30. mars 15

Pål

19.mars 15

et forslag til tiltak for rekruttering frem for et trenermøte
tentativt 27. mai 2015.
9/3

Søke om innetrening for 2015/2016
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