Referat fra styremøte i Turløpergruppa 15. aug 2012
Tilstede:

Håkon, Einar, Svein Are, Inger, Gro

Dato:

15. august 2012

Fra:

Gro

Saksliste
1. Referat fra forrige møte. Aksjoner
2. Status økonomi kontingent og medlemsliste
3. Kort status våraktiviteter. Evt. momenter fra vårtrening for behandling på trenermøte
4. Hjemmesiden og markedsføring. (Kandidater for hederlig omtale)
5. Aktiviteter 2 halvår
6. Neste møte
7. Eventuelt

1.

Referat fra forrige møte
Status actionpunktene:
 Revidert regnskap er publisert på nett
 Purring er sendt ut i juni til de som ikke har betalt treningsavgift
 Sommerfest, Rulleskidemo og kajakkdemo er gjennomført i hht. plan.
 Eldre nyheter tilgjengelig i nyhetsarkivet. Forespørsler til weborg har ikke ført frem. Gro
følger opp mot Svein. Ansvar Gro
 Kriterier for klubbmesterskap sommersesong ble ikke diskutert. Bør tas opp på neste
møte. Ansvar alle
 Gro koordinerer med Svein og Magnor innkjøp av glass som premiering i
klubbmesterskapet. Ansvar Gro
 Håkon har kontakt med Olympiatoppen vedr. foredragsholder til faglig innlegg om mental
trening. Avholdes på Føyka i etterkant av en treningsdag i mnd. skiftet sept/okt. Ansvar
Håkon
 Passive medlemmer kan delta på foredrag og andre sosiale aktiviteter. Trening er kun for
ordinære medlemmer. Vi må være mer bevisst på å invitere/informere passive medlemmer
om slike aktiviteter slik at vi opprettholder kontakten med disse.

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste
Vi har pt 212.000,- på konto. Kostnaden for sommerfesten er ikke medtatt og Skiklubben har
også noen penger til gode som vi har fått dobbelbetalt.
Pr. i dag har vi 92 ordinære medlemmer hvorav 53 har betalt. Det ser ut som om vi har fått
disse pengene utbetalt fra hovedklubben. Purring på ordinær turløperkontingent for 2012
sendes ut uken etter treningsstart. Ansvar Gro.
Inger sender ut informasjon om trenergodtgjørelse for 1. halvår til trenerne. Ansvar Inger
Gro eksporterer en medlemsliste fra weborg og sender til styret. Ansvar Gro
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Vibeke Trebler utgår som trener og registreres som ordinær turløpermedlem med betalt for
2012. Ansvar Gro
3.

4.

5.

Kort status våraktiviteter
Løpetreningen startet så smått rett etter Birken og ordinært etter påske. Innetreningen ble
gjennomført til ca. midten av mai.
Lørdagstreningene har vært en utfordring noen ganger da nivået har vært ganske ulikt. Dette
resulterer i at gruppe 2 og 3 personer ikke stiller opp på lørdager. Diskusjon om dette på
etterfølgende trenermøte.
Hjemmeside og markedsføring
 Funksjonaliteten på kalenderen fungerer bra nå.


Styret tar en liten sjekk på det statiske innholdet på websiden til neste møte. På de stedene
vi har skrevet oppdatert og dato bør dette tas ut slik at leserne ikke kan se når dokumentet
er endret sist. Ansvar alle



Det har vært vanskelig å rekruttere deltagere fra langrennsgruppa til turløpergruppa. Håkon
tar en prat med Einar Gløersen som er trener for turløperne i Holmen for å høre om deres
erfaringer med å rekruttere foreldre fra langrennsmiljøet i den klubben. Ansvar Håkon



Håkon lager et lite informasjonsskriv om Turløpergruppa og kontakter ansvarlige i
langrennsgruppa i Asker og informerer om tilbudet vårt. Riktig person her er
Info/nettansvarlig Tore Wettre Andreassen. Ansvar Håkon



Vi setter inn annonse i Budstikka om oppstart av løpetrening slik vi gjorde tidligere.
Ansvar Håkon

Aktiviteter 2. halvår
Forslag på nye trenere i gruppe 1: Asgeir, Michael og Ole Petter. Einar kontakter Michael og
hører om han er interessert i å være med som løpetrener. Ansvar Einar
Samme trenerdiskusjon gjøres på oktobermøtet når det gjelder nye skitrenere. Ansvar alle
Det kom forslag om å prøve å etablere en fast ”spesial” lørdagstur også i vårsesongen. Einar
kom med forslag om tur fra Borgen til ROS hytta t/r (23 km). Håkon kom med forslag til en
ny spesial høsttur i Tjøsterudjuvet i Drammensmarka. Nye turforslag diskuteres på
etterfølgende trenermøte.

6. Neste møte blir mandag 15. oktober hos Svein Are. Håkon sender ut innkalling. Ansvar
Håkon

Vollen 17. august 2012
Gro R. Aas
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