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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 19. januar 2015 
 

Tilstede:  Pål,  Erik, Håkon, Gro, Inger 

Dato:  19. Januar 2015  -  hos Inger 

Fra:  Gro 

 

 

 

Saksliste 

1. Referat fra forrige møte. Aksjoner 

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste 

3. Kort status oppstart vintersesong  

4. Aktiviteter videre i vinter 

5. Hjemmesiden og markedsføring 

6. Forberedelse til årsmøte 11. februar 

 - Innkalling (når, hvor og frist) 

 - Saker (ansvar, frist) 

 - Innspill fra valgkomiteen 

 - Foredrag  

7. Eventuelt 

 
 

 

1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og videre aksjoner i aksjonspunkter nederst i referatet. 

 

 

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste  
  

 Status økonomi 

 Driftskonto viser 32.399,- ved utløpet av desember og sparekontoen 124.243,- .  

 

 Inger la frem foreløpig regnskap 2014. Vi gikk gjennom tallene og ble enige om hvordan vi skulle 

presentere regnskapet. Vi gikk også gjennom foreløpig budsjett 2015 som Inger sender Sølvi i løpet 

av januar. Budsjettet behandles på årsmøtet i februar.  

 

 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.  

  

 Medlemsliste & Medlemsbetaling 

 I 2014 har vi fått 3 nye medlemmer og 7 utmeldinger. 

 Pr. 19 januar har vi totalt 90 medlemmer. Av disse er 15 trenere slik at vi har 75 betalende 

medlemmer. Pr. idag har 21 medlemmer betalt for 2015. 

 

 Status medlemsbetaling for 2014: 

 62 medlemmer har betalt 500 hver – totalt  31.000,- 

 2 nye høst har betalt 250 hver – totalt      500,- 

 5 støttemedlemmer har betalt 100 hver – totalt     500,- 

 Totalt    32.000,- 

  

 11 medlemmer har ikke betalt for 2014 – 3 av disse har betalt for 2015. 1 av disse er utmeldt i 2015. 

 Pr. idag har vi fått 1 nytt medlem i 2015. 
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 Det ble besluttet at for å telle med/premieres i Turløpergruppas klubbmesterskap skal treningsavgift 

for det aktuelle året være betalt.  

 

3. Status oppstart vintersesong 

 

 Skitreningen er såvidt kommet igang. Sist tirsdag møtte ca. 10 deltagere. Nå er forholdene i 

marka rimelig gode slik at det blir ordinær skitrening tirsdag og torsdag fremover.  

 Det blir løpetrening hver tirsdag i vinter fra Solvang med Jan Henry. Vi har fått et par 

henvendelser fra interesserte som også ønsker å løpe i vinter. 

 

4. Aktiviteter videre i vinter 

 

 Trenerutdanning. Vi har sjekket med Lars Christian Åbol og han hadde ikke anledning til å 

bidra. Henrik Pay kan være aktuell å spørre, men vi avventer litt med forespørsel.   

 

 Skikurset ble utsatt fra opprinnelig dato 10. januar.  Pål kontakter Tone Beate og sjekker når hun 

kan for å fastsette dato til nytt skikurs og bestille Drengestua. Ansvar Pål. 

 

5. Hjemmesiden og markedsføring 

 

 Hjemmesiden er oppdatert med aktivitetene som pågår nå. I tillegg er kalenderen oppdatert frem 

til påske.  

 Vi bør ved anledning (på et trenermøte) gjennomføre en diskusjon om vi skal gjøre endringer i 

hvordan Turløpergruppa er organisert, tilhørighet, strategi, økning av medlemsmassen etc.  

 

6. Forberedelse til årsmøte 

 Diskusjon vedr. tidspunkt for årsmøte for å utsette til vi hadde revidert regnskap klart. Vi 

besluttet imidlertid å holde på den fastsatte datoen 11. februar.  

 Jan Henry har sjekket med Eystein Enoksen og han kunne stille på årsmøte for å holde et faglig 

innlegg. Håkon sender forslag til tema til styret før det oversendes til Eystein Enoksen. Ansvar 

Håkon. 

 Vi legger ut innkalling og agenda på nettet umiddelbart og regnskap, budsjett, årsberetning og 

innstilling fra valgkomite når det er klart. Samtidig sendes mail til medlemmene med innkalling 

og informasjon om faglig innslag med Eystein Enoksen. Ansvar Gro  

 Håkon kontakter valgkomiteen og spør om de har utarbeidet innstilling til valg på årsmøte. 

Ansvar Håkon 

 Håkon utarbeider årsberetning og sender til styret/Gro for publisering på nett. Ansvar Håkon 

 

 

7. Eventuelt 

Teknisk T-skjorte. Håkon sender forslagene til design på t-skjorten til styret for beslutning. Ansvar 

Håkon  

 

Søkeord google. Erik sjekker opp om vi kan registrere søkeord på google slik at Turløpergruppa 

kommer opp når man søker på løpegrupper/turløp i Asker. Ansvar Erik 

  

  

 

Vollen 20. januar 2015 

Gro R. Aas 
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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 Tiltak for å øke antall aktive medlemmer Alle Løpende 

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

20/1 Aktivitet/konkurranse på nettsiden for å generere økt besøk Alle Løpende 

15/10 Løps- og idrettsklinikken repr. på innetrening vår 2015 Styrets 

formann 

April 2015 

15/10 Innhente forslag på design på teknisk t-skjorte Håkon Lukket 

24/11 Planlegge skisamling høst 2015 Styret 1. sept 15 

24/11 Flytte turløpergruppas konti fra DnB til Handelsbanken Inger Februar 

24/11 Melde ut medlemmer som ikke har betalt hverken 2013 eller 2014 Gro Lukket 

24/11 Tilbakemelding fra Marit vedr. Lars Christian Åbol Marit/Håkon Lukket 

24/11 Skikurs 10. januar – booke Drengestua Pål Lukket 

24/11 Sjekke opp deltagelse på jubileumsfeiringen med hovedklubben Håkon Lukket 

24/11 Informere neste sekretær om oppmerksomhet til tillitsvalgte/trenere 

som fyller runde år 

Gro 15.2.15 

19/1-15 Inger sender foreløpig regnskap og budsjett til Sølvi Inger Januar 

19/1 Gjennomføre strategidiskusjon på et trenermøte Styret 2015 

19/1 Pål sjekker med Tone Beate for ny dato for skikurset Pål asap 

19/1 Sende forslag design t-skjorte til styret for beslutning Håkon Januar 

19/1 Håkon sender forslag tema faglig innslag årsmøte til styret Håkon Asap 

19/1 Innkalling og agenda årsmøte på nett og mail til medlemmene Gro Asap 

19/1 Håkon kontakter valgkomiteen for å få innstilling til valget Håkon Asap 

19/1 Håkon utarbeider årsberetning Håkon Asap 

19/1 Sende forslag design t-skjorte til styret Håkon Asap 

19/1 Legge inn søkeord på google Erik Asap 

 

 


