Referat fra styremøte i Turløpergruppa 13. mai 2013
Tilstede:

Håkon, Einar, Erik, Inger, Gro

Dato:

13. mai 2013

Fra:

Gro

Saksliste
1. Referat fra forrige møte. Aksjoner
2. Status økonomi, kontingent, årsregnskap og medlemsliste
3. Kort status aktiviteter hittil i vårsesongen
4. Plan høstsesongen
5. Hjemmesiden og markedsføring
6. Sommeravslutning
7. Neste styremøte
8. Eventuelt

1.

Referat fra forrige møte – status aksjonspunkter
 Håkon sender ut informasjonsarket med informasjon til nye medlemmer til styret. Ansvar
Håkon
 Vi er belastet kostnader for DIBS fom des 2012, men besluttet dette først i styremøte 18.
mars 2013. Inger tar opp dette med hovedklubben. Ansvar Inger
 Informasjon om oppstartsdato til høsten legges ut på nettet i forbindelse med
sommerhilsen til medlemmene. Ansvar Håkon.

2.

Status økonomi, kontingent, årsregnskap og medlemsliste
 Saldo pr utgangen av april 160.550,-.
 Puremail på betaling av medlemsavgift sendes ut så snart som mulig til de 36
medlemmene som ikke har betalt . Ansvar Gro

3.

Kort status aktiviteter hittil i vårsesongen
 Brønnøyaturen var svært vellykket. 7 personer på Kyststi turen var også bra – gruppen ble
delt i 2 grupper, men hadde samme startsted.
 Planlegger tur i Kjekstadmarka 15. juni. Den lengste turen kan bli 24 km. Det vil derfor
være viktig med 2 trenere som er kjent i Kjekstadmarka på denne turen.

4.

Plan for høstsesongen
Om noen har forslag til nye turer etc. til høsten sendes dette til Einar. Høstsesongen spikres på
styremøte/trenermøte i august.

5.

Hjemmesiden og markedsføring
All informasjon på hjemmesiden er gjennomgått og oppdatert i eget webmøte.
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6. Sommeravslutning
Detaljert nformasjon om sommerfesten legges ut på nett når det er klart ca. 14 dager før.
Informasjon om å holde av datoen legges ut nå. Ansvar Gro
7. Neste møte
Neste møte planlegges til august i forbindelse med trenermøte.

Vollen 14. mai 2013
Gro Aas

Kortversjon av actionpunktene (fra dette og tidligere møter):
Møte
dato
3/12
23/1
18/3
18/3
18/3
18/3
13/5
13/5
13/5
13/5
13/5

Sak

Ansvar

Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad
Tiltak for å øke antall aktive medlemmer
Presentere regnskap og budsjett på Ingers mal
Avstemme lønnsutbetaling med hovedklubben
Evaluere DIBS ordningen
Info om oppstart til høsten legges også ut på gruppenes websider
Informasjonsskriv til nye medlemmer sendes styret
Belastning av DIBS kostnader des-mars. Avklare med hovedklubb
Informasjon om oppstartsdato til høsten ut på nett
Purremail på medlemsavgift til de som ikke har betalt
Informasjon om å holde av dato for sommerfest

Håkon
Alle
Inger
Inger
Alle
Gro
Håkon
Inger
Håkon
Gro
Gro
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Frist/
utført
Løpende

Desember
August

Juni
20 mai
20 mai
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