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1.

Referat fra forrige møte
Status aksjonspunkter:
• Svein Are kontaktet Tore Wettre Andreassen i langrennsgruppa under 5-toppers turen.
Kontakt er nå etablert og denne må følges opp. Ansvar Håkon
• Annonse i Budstikka vedr. treningsoppstart ble feilfakturert. Kreditnota fra Budstikka må
følges opp til penger er på konto. Ansvar Inger/Håkon
• Vi har pt 96 medlemmer hvorav 32 ikke har betalt for 2012. Gro sender ut purring nr. 4 og
ber samtidig om tilbakemelding om de ikke ønsker videre medlemskap. Følges opp neste
møte Ansvar Gro
• Vi besluttet å gi nye medlemmer et velkomstskrivs på papir eller på e-post. Håkon
utarbeidet et utkast som ble godkjent med små forandringer. Håkon modifiserer denne og
leverer ut papirkopi til trenerne. Ansvar Håkon
• Debrief vedr. bakkeløpene med Svein Granerud og Jan Henry ble gjort i løpet av oktober.
Konklusjonen ble at det blir to løp neste år, et på våren som Svein har ansvar for og et på
høsten 12. september der vi har ansvaret. Jan Henry (og kanskje noen fra
Lørdagskameratene) arrangerer dette. Men begge løp ligger under Asker Skiklubb som
‘hovedarrangør’.
• Det ble besluttet at Kyststituren skal flyttes til tidlig vår rett etter den nye turen som er
foreslått på Brønnøya. Dette gjøres for å se om flere stiller på denne turen.
• Trenerkurs for alle trenerne med Steinar Mundal ble arrangert i uke 48. Det blir
oppfølging av dette rett over nyttår.
• Svein Are har ansvar for å gjennomføre skikurs og tar en diskusjon med Tone Beate vedr.
dette. Gjennomføres fortrinnsvis 5. januar. Ansvar Svein Are
• Trenermøte ble avholdt rett etter dette styremøte på 3. desember.
• Svein Are har lager utkast til aktivitetsliste på ski.
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Trenerinstruksen er gjort ferdig og sendt ut til trenerne. Den skal også legges ut på
hjemmesidene. Ansvar Gro
Faglig innspill vedr. treningsprinsipper, hvordan legge opp sesongen med hensyn til
trening og konkurranser etc. Håkon kontakter Stein Grimstad om han kan være interessert
i å dele sine erfaringer med oss. Ansvar Håkon
Vi ønsket flere skitrenere og Ole Petter Tomter og Pål HansenTangen er blitt med i
trenerteamet på ski.
Håkon snakket med Svein Granerud om publisering av enkelte av Skiklubbens
nyhetssaker på turløpergruppas side. Svein mente at det som han publiserte bare var
relevante saker. Han sa dessuten at hvis vi ikke ville ha disse sakene på turløpergruppas
hjemmesider, så var det bare å hake av disse sakene. Dette siste viser seg ikke å være
riktig for man må ha redigeringsrettigheter for å få lov til å gjøre dette, og det har vi ikke.
Vi må derfor leve med dette, og heller sende Svein en epost når det er saker vi ønsker at
han skal fjerne.
Link til facebook siden vår legges ut på websiden. Aksjon Gro
Bilder fra 5-topper turen er lagt i billedarkivet og på facebook.
Gro, Einar og Håkon tar et møte hos Einar og redigerer websiden. Håkon har gått gjennom
siden og skissert endringer. Einar kaller inn til møte i januar. Ansvar Einar
Håkon har kontaktet festkomiteen vedr. gjennomføring av juleavslutning for
trenere/tillitsvalgte, og de har tatt ballen og sendt ut innkalling.
Video opptak på iphone
Opptak blir i overraskende god kvalitet og kan godt brukes i treningsarbeidet. Vi prøver å
koble vising av dette opp mot arrangement som mulig møte med Stein Grimstad.
Alternativt at vi kaller inn til en samling en kveld og viser disse. Ansvar Håkon

2.

Status økonomi, kontingent og medlemsliste
• Saldo er kr 193.687,-. Vi skylder kr 15.750,- til hovedklubb, Vi betaler dette uten mer
avklaring. TLG har tatt opp saken tidlig med hovedklubben uten å få svar. Ansvar
Håkon/Inger
• Kontingent for nest år forblir på kr 500,- . Betalingsvinduet åpnes av hovedklubben De
som melder seg inn etter sommeren betaler kr 250,-. Støttemedlemmer betaler kr 100,• Hovedstyret anbefaler at vi flytter til Handelsbanken, da kan vi administrere alt selv.
Priser for denne kontoen er: månedsavgift kr 150, transaksjonskostnad 1kr + 1.9 % av
beløpet. Styret lager en anbefaling til årsmøtet basert på en sammenligning av utgifter med
dagens modell og en konto i Handelsbanken basert på tallene for 2012. Ansvar Inger

3.

Kort status på aktiviteter i oktober – desember
• Styret besluttet at utgifter til trener/styrefesten dekkes av klubben. Håkon informerer
festkomiteen. Ansvar Håkon
• Smørekurset arrangert med Jan Muren ble vellykket
• Oppsummering av høstens løpetrening ble gjort i trenersamlingen og er nærmere
beskrevet i møtereferatet fra det møtet.
• Det har vært et par skitreninger på Solli. Forholdene har vært bra.
• Innetreningen har stort sett vært meget godt besøkt i høst.

4.

Forberedelse mot vintersesong (trening, aktiviteter, smørekurs, skikurs etc.)
• Dette ble tatt på trenermøtet og er nærmere beskrevet i møtereferatet fra det møtet.

5.

Hjemmesiden og markedsføring. Erfaring med facebook?
• Dette skulle blitt diskutert på trenermøtet men det ble det ikke tid til. Vi tar dette på et nytt
styremøte. Ansvar Håkon
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6.

Årsmøte
• Arrangeres onsdag 13. februar på Føyka. Ansvar Håkon
• Valg komite (Knut, Marit, Joan) må kontaktes. Ansvar Håkon

7. Juleavslutning
Juleavslutning for styre og trenere blir onsdag 19. desember hos Ålaug og Erik på Billingstad.
Festkomiteen har ansvar for arrangementet.
8. Neste styremøte
Neste styremøte blir onsdag 23. januar hos Håkon. Viktige tema på dette møtet blir å lage
innkalling og forberede saker til årsmøtet. Ansvar Håkon
9. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

Borgen 8. desember 2012
Einar Hinrichsen
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