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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 14. august 2013 
 

Tilstede:  Håkon, Einar, Erik, Inger, Gro 

 

Dato:  14. august 2013 

 

Fra:  Gro 

 

 

 

 

Saksliste 

1. Referat fra forrige møte. Aksjoner  

2. Status økonomi, kontingent, årsregnskap og medlemsliste 

3. Kort status våraktiviteter. Evt. momenter fra vårtrening for behandling på trenermøtet 

4. Aktiviteter 2. halvår  

5. Hjemmesiden og markedsføring  

6. Neste styremøte 

 

 

 

 

1. Referat fra forrige møte – status aksjonspunkter 

 Informasjonsark sendt ut til styret. 

 Belastning kostnader DIBS er ok. 

 Lønnsutbetaling - avstemming mot hovedklubb er ok.  

 Informasjon om oppstart trening legges ut på de andre gruppenes websider. Mail sendes 

Svein Granerud om dette. Ansvar Gro 

 

2. Status økonomi, kontingent, årsregnskap og medlemsliste 

 Saldo pr i dag er 156.945,-. Vi må sjekke medlemsinnbetalinger fra hovedklubben. Vi har 

ikke fått noe siden forrige styremøte i mai. Ansvar Inger 

 Vi bør lage en liten logg på hva som har skjedd i forbindelse med DIBS – fra oppstart og 

frem til nå. Ansvar Inger 

 Puremail på betaling av medlemsavgift sendes ut i slutten av september. Deretter bankgiro 

i posten til medlemmer fra 2012 som ikke har betalt for 2013. Pr. i dag er det 31 

medlemmer som ikke har betalt for 2013. Ansvar Gro 

 Vi setter inn annonse i Budstikka med informasjon om oppstart - tilsvarende annonsen vi 

hadde i fjor. Ansvar Håkon 

 

3. Kort status i vårsesongen – innspill til høstsesongen 

 Vi bør generelt ha flere trenere for gruppe 3. Vi greier oss med de vi har denne 

høstsesongen og ser det litt an.   

 For å få med flere gruppe 3 løpere på lørdager vil vi ha 2 trenere på utvalgte lørdager og 

planlegge kort og lang langtur. Disse turer informeres om på hjemmesiden og det 

vektlegges at det blir to ulike turer/lengder. Ansvar Einar 

 Det vil bli en lørdagstur enten i Kjekstadmarka eller Drammensmarka.  

 

4. Aktiviteter 2. halvår 

Innspill til aktiviteter:  

 Smørekurs kombinert med noe på utstyrsfronten (desember). Ansvar Håkon 
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 Skadeforebygging. Einar følger opp mot Jan Henry. Ansvar Einar 

 Ski/treningssamling. Ansvar Erik 

  

5. Hjemmesiden og markedsføring 

Hjemmesiden er nylig gjennomgått og oppdatert. Vi legger inn dato for innmelding på høsten 

hvor man betaler halv pris (1. august). Vi må være påpasselig med å få med resultater fra ulike 

konkurranser våre medlemmer deltar i. Trenerne må prøve å følge opp dette og informere 

webansvarlig.   

   

6. Neste møte 

Onsdag 9. oktober hos Erik i Åsløkkveien 70c. 

 

 

 

Vollen 20. august 2013 

Gro Aas 

 

 

 

Kortversjon av actionpunktene (fra dette og tidligere møter): 

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

3/12 Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad  Håkon  

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

18/3 Presentere regnskap og budsjett på klubbens mal Inger  

18/3 Evaluere DIBS ordningen Alle Desember 

18/3 Info om oppstart til høsten legges også ut på gruppenes websider Gro August 

14/8 Purremail på medlemsavgift til de som ikke har betalt Gro 30 sept 

14/8 Sjekke medlemsinnbetalinger fra hovedklubben Inger  

14/8 DIPS logg – hva har hendt frem til nå Inger  

14/8 Annonse i Budstikka med informasjon om oppstart Håkon 20 aug 

14/8 Informere på hjemmesiden om lørdagsturene med 2 trenere/2 turlengder Einar Før hver tur 

14/8 Organisere smørekurs Håkon 31.12 

14/8 Faglig innslag skadeforebygging Einar  

14/8 Planlegge/organisere ski/treningssamling Erik  

 


