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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 20. januar 2014 
 

Tilstede:  Inger, Einar,  Erik, Håkon, Gro 

Dato:  20. januar 2014  -  hos Håkon 

Fra:  Gro 
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1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og videre aksjoner i action punkter nederst i referatet. 

 

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste 

 

DIBS 

 Diskusjon vedr. løsningen. Det er ikke tilfredsstillende at vi aldri får avstemt regnskap mot bank. Vi 

bør sjekke om overgang til Handelsbanken vil gi oss bedre funksjonalitet med hensyn til DIBS og 

evt. kostnader en konto i Handelsbanken koster kontra DnB. Einar kontakter Handelsbanken og 

sjekker dette. Ansvar Einar. 

 

 Regnskap på klubbens mal 

 Håkon gikk gjennom forslag til regnskap på klubbens mal. Inger lager regnskap 2013 til årsmøtet på 

denne malen. Ansvar Inger 

 

 Status økonomi 

 Driftskonto viser 55.275,- og på sparekontoen står det 120.000,- .  

 

 Medlemsliste & Medlemsbetaling 

 6 personer har ikke betalt for 2013. En av disse har betalt for 2014. Om de resterende 5 ikke betaler 

for 2014 blir de slettet fra medlemsregisteret. Pr i dag har 27 medlemmer betalt for 2014. 

 

  Budsjett 2014 

 Inger setter opp forslag til budsjett for 2014. Vi øker arrangement posten til 20.000,-. Posten for 

Trenerutdanning økes til 10.000,-. Gebyrene budsjetteres med korrekt beløp og synliggjøres i sin  

        helhet i budsjettet.  Ansvar Inger 

 

 

3. Kort status aktiviteter hittil 2014 – plan videre 

 Einar legger ut informasjon om lørdagstur fra Ringkollen. Vi må løpende vurdere om det er nok 

snø for å gjennomføre denne. Ansvar Einar 

 Erik sjekker med Tone Beate vedr. ski-instruksjon med Steinar Mundal. Ansvar Erik 

 Håkon sjekker smørekurs hos G-Sport i februar som Joan har informert om. Ansvar Håkon 
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4. Hjemmesiden og markedsføring 

 Vi bør legge ut en liten konkurranse el.l. på nettsiden vår for å generere økt besøk.  

 Små og store hendelser bør informeres om. Bilder som tas på trening eller lørdagstur kan legges 

ut på nett. Kreative forslag mottas. Info som skal på nett sendes til Gro.  

 Gro sjekker med hovedklubben om avsender på mailer sendt fra WebOrg kan endres. Ansvar 

Gro 
 

 

5. Oppfølging nye medlemmer 
Håkon har utarbeidet en oppfølgingsmail til nye medlemmer med noen få spørsmål. Håkon gjør siste 

justeringer og sender til Gro for utsendelse til nye medlemmer i 2013 (17 personer). Ansvar Håkon 

og Gro 
 

 

6. Forberedelse årsmøte 12. feb. 2014 

 Håkon har bestilt lokale på Føyka.  

 Håkon sjekker med Jan Henry vedr. foredrag/innlegg på årsmøte vedr. skadeforebygging. 

Ansvar Håkon   

 Forslag til annet faglig på årsmøte kan være «Norge på langs» av bekjent av Håkon eller 

foredrag av Halvard Hanevold. Hans tema teambuilding og samarbeid kan muligens være litt lite 

relevant for oss.  

 Håkon minner valgkomiteen på at det er personer på valg til årsmøtet. Ansvar Håkon  

 Gro legger ut informasjon om årsmøte, premieutdeling og foredrag på web og sender mail. 

Ansvar Gro 
 

 

7. Neste møte 

Onsdag 19. mars – hos Gro. 

 

 

 

 

Vollen 22. januar 2014 

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 

3/12 Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad  Håkon Lukket 

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

18/3 Presentere regnskap og budsjett på klubbens mal Inger  

20/1 Informere om smørekurs hos G-Sport i februar Gro 25 jan 

14/8 Faglig innslag skadeforebygging – kontakte Jan Henry  (til årsmøte) Einar/Håkon Desember 

9/10 Organisere skikurs 4. januar – kontakte skitrenere Erik Lukket 

20/11 Sjekke lovet funksjonalitet i DIBS fra møtet 18.11 (ref p.2) Inger Lukket 

20/11 Sjekke grunnlag for siste tids inntekter ifht punkt over og Sølvi Inger Lukket 

20/11 Oppfølgingsmail mot nye medlemmer Håkon/Gro 25 jan 

20/11 Tilbakemelding til Inger på regnskap på klubbens mal Håkon Lukket 

20/11 Mulighet for besøksteller på hjemmeside Einar Lukket 

20/11 Forberede prosess mot årsmøtet, saker, ansvar, frister + foredrag Håkon 12 feb. 

20/11 Årsberetning til klubbavisa Håkon 6. februar 

20/1 Avklare vedr. Handelsbanken Einar Neste møte 

20/1 Legge ut informasjon om lørdagstur fra Ringkollen på web Einar Januar 

20/1 Ski-instruksjon med Steinar Mundal – Erik sjekker med Tone Beate Erik Januar 

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

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

20/1 Lage budsjett for 2014 Inger 5. feb. 

20/1 Endre avsender på mailer sendt fra Weborg Gro Neste møte 

20/1 Informasjon om årsmøte, premieutdeling og foredrag på web og mail Gro Snarest 

 

 


