Referat fra styremøte i Turløpergruppa 22.08.2016
Tilstede:
Dato:
Referent:

Bernt, Pål, Erik, Arne og Morten
22.08.16
Morten

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte
Ikke gjennomgått

2. Tveitersetra opp
Bernt informerte om Tveitersetra opp. Jan Henry er ansvarlig for dette, men bortreist den
15. september. Bernt, Erik, Pål og Morten tar ansvar for arrangementet. Det er et
samarbeid med lørdagskameratene. Detaljer gjennomgås på trenermøte senere i kveld.
3. Forberedelse trenermøte
Erik har laget en god treningsplan for høsten og styret gikk igjennom denne og korrigerte
noen små detaljer. Planen presenteres og diskuteres på trenermøte senere i kveld.
Etter gjennomgang med trenerne oppdaterer Erik og Morten publiserer på hjemmesidene.
4. Weborg
Arne informerte om at nå fungerer betalingsløsningen i Weborg – vi sender ut en
informasjon om at det har vært problematisk å betale inntill nå, og ber medlemmene
betale med 14 dagers frist. Asnvar: Arne
5. Skisamling Beitostølen 2-4 desember
Pål har reservert to hytter med tilsammen 14 plasser. Pål sender ut informasjon til
medlemmene.
6. Juleavslutning 15. desember
Bernt informere festkomiteen om tidspunktet.
7. Sesongavslutning 24-26. mars 2017 – Valdresmarsjen
Pål har forsøkt å booke overnatting for denne helgen, men har ikke funnet noe ledig enda.
Vi ser på alternativer.

Tiltaksliste – ikke gjennomgått , men oppdatert basert på referatet.
(lukkede saker merkes ‘lukket’ og står èn gang i listen)
Møte
dato
23/1
30.05
30.05
30.05

07.03
07.03

Sak

Ansvar

Frist/
utført

Tiltak for å øke antall aktive medlemmer
Beitostølen skisamling 2-4 desember
Sende ut invitasjon
Tveitersetra opp – må ha noen som kan bidra som
frivillige

Alle
Pål

løpende
sept

Styret

15.09

Følge opp videre/logo til å stryke på
overtrekksjakkene
Ferdigstilles til trenermøte
Sesongavslutning Valdresmarsjen 25. mars 2017

Bernt

asap

Pål

sept

Foredrag med Henrik Pay en tirsdag etter trening og
erstatter innetrening.

Pål

August

8. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte:
14. november kl. 19.00 hos Erik
Neste trenermøte:
9. januar kl 19.00 hos Pål

Vollen, 23.08.16
Morten Aas

