Referat fra styremøte i Turløpergruppa 30.11.2016
Tilstede:
Dato:
Referent:

Bernt, Pål, Erik, Arne og Morten
30.11.2016
Morten

Saksliste:

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.
2. Status medlemmer, regnskap og budsjett 2017
Arne la frem regnskap og budsjett. Regnskapet pr okotber 2016 viser et negativt resultat
på ca kr. 6000.- og prognosen er på ca kr. -27.000.- mot et budsjett på kr. -12000.-.
Avviket er primært knyttet til færre medlemmer og noe økte treningsgodtgjørelser.
For 2017 vil styret foreslå en endring som innebærer at alle trenere betaler åsravgift.
Dette presenteres for trenerne på trenermøte den 9. januar.Deretter skal det behandles på
årsmøæte. Trenergodtgjørelse opprettholdes. Budsjettet for 2017 ble godkjent med de
endringene beskrevet ovenfor. Det innbærer et budsjett som går i null.
Arne redegjorde også for antall medlemmer, innaktive, passive og andre.
Styret iverksetter en gjennomgang og vi fordeler listen på de som ikke har vært aktive og
ikke betalt de to siste årene oss i mellom. Arne sender først en mail til disse, ca 20 stykk,
de som da ikke har respondert fordeles for oppfølging på telefon.
3. Treningsplan vintersesongen 2017
Pål er ansvarlig for å lage plan for vintersesongen 2017. Erik legger ut plan frem til det
kommer snø. Det blir ikke organisert trening for løp etter at det er snøforhold i marka.
4. Skisamlingen Beitostølen
15 påmeldte til samlingen.
5. Julebord 14. desember
Festkomiteen får beskjed om tidspunkt og arrangerer festen.
6. Sesongavslutning
Det vurderes fortsatt samling i forbindelse med Valdresmarsjen.
7. Eventuelt
Bernt sjekker oppmed hovedklubben når det forventes at det skal avholdes årsmøte for
2016.

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

07.03
07.03

Sak

Ansvar

Frist/
utført

Tiltak for å øke antall aktive medlemmer
Følge opp videre/logo til å stryke på
overtrekksjakkene
Ferdigstilles til trenermøte
Sesongavslutning Valdresmarsjen 25. mars 2017

Alle
Bernt

løpende
asap

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

Pål

Neste styremøte:
9. januar kl. 18.00 hos Pål
Neste trenermøte:
9. januar kl 19.00 hos Pål

Vollen, 13.12.2016
Morten Aas

Pål

