
 
 

 

 

Geilo Idrettslag 
 

Referat fra styremøte, 1. september 2014 

Sted:   Geilohallen kl. 19.00. 

Til stede:  Espen Bille-Larsen, Peter Schiellerup, Inger-Brit Vindegg, Martin Korsnes, Maria 

Grevsgård og Espen Nordby Andersen 

Forfall: Org.leder Voss-Geilo Andreas Uthus   
 

Saksnr: DS = Diskusjonssak    BS = Beslutningssak    OR = Orienteringssak  Merknad  

    
 

38/14 

BS 

 

 

Godkjenning av referat fra styremøte 17. juni 2014 

Vedtak: Referatet ble godkjent og signert 
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Daglig leders orientering 
- Status Havsdalen – alt er i rute pr.dd til oppstart ved første minusgrad 

- Overvåkningsanlegg kommer på plass ila september 

- Arbeidet med nytt medlemsnett er i gang – Sparebank 1 sitt system. Skal være 

klart til medio november 

- Idrettslagsfest har vi ikke i år, men okt/nov 2015 

- DL informerer om at en budsjettprosess gjøres også noe i samråd med tidligere 

DL Roger Espeli 

- Informasjon ang nytt løypeanbud og Steen&Lund som er oppdragsutfører. 

- Det ble informert om Geilo IL sin deltakelse i Norway Cup – et lag trakk seg mtp 

terrorsituasjonen  

- 7 – er bane og økonomi. Vi får 1.400000 til dette formålet av totalt 1.850000 

- Nye skiskytterskiver utarbeides fortsatt – avhengige av likviditet. Det jobbes og 

vi avventer penger fra 7 – er bane og evt Sparebank 1 stiftelsen. 

- Informasjon ang camp i august. Styret poengterer viktigheten av å engasjere 

lokale trenerkrefter – tas videre med i arbeidet med camper for 2014 – 15 

- Skarverittet – kort orientering – oppsummering og framtid tar vi stilling til ved 

seinere tidspunkt 

- Prisen på nett til ballbinge skal presses – vi må ta mer på dugnad. Kostnadene 

skal begrenses til maksimalt 20.000 

- Det blei bevilget 10.000 til interkretssamling i langrenn til helga på Geilo ( 4 

kretser 15-16 år) 

- Det blei informert om at idrettslaget får mva kompensasjon på 181.790 kr i 

forbindelse med nytt kunstgress på 11-bane 

- Det blei informert rundt administrasjonens plan og ønske om utvikling av 

skistadion området. Dette dreier seg om planering og ferdigplen samt noe 

støttemur. Utfordre næringsstanden (entreprenørene ) til spleiselag for dette. 

Økonomiske rammer blei ikke bestemt/diskutert 

- Informasjon om daglig leders deltakelse i mulighetsstudier om utvikling av ny 

Geilohall samt løype rundt Slåttahølen 

- Orientering rundt Jan Arne sin stilling. Han oppgraderes til 80% fram til og med 

31.12.15. Ny vurdering av total stilliingsfordeling i Geilo IL gjøres de 

- Orientering rundt engasjementet til Tore Haugen. Tore er innleid t.o.m 31.12.15 

som inkluderer to dager med aktivitet og en dag til planlegging og evaluering 

samt gjennomføring av camper og aktivitetsdager. Det er også til hensikt å bruke 

Tore inn mot gruppene og i jobben med sportslig plan og oppfølging av denne i 

laget generelt. 
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Regnskap og økonomi 
- Det blei stilt spørsmål rundt utvalgte poster i hovedlagets regnskap pr 1.8.14. 

Vedlegg  
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Saksnr: DS = Diskusjonssak    BS = Beslutningssak    OR = Orienteringssak  Merknad  

- Skarverennet – gode tall og godt resultat. 
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Orientering Voss – Geilo 

- Kort orientering fra DL og styreleder. Org.leder Andreas uthus meldte forfall 

grunnet sykdom 

- Saken er utsatt til neste styremøte 28.10 
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Mandat Voss – Geilo 2015 

- Styret innstilte årets org.leder Andreas Uthus som org.leder for neset års Voss-

Geilo 
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Spillemidler  
- Denne saken blir informert videre på neste styremøte 

- Vi kan mest sannsynlig ikke forvente noe tilskudd i 2014, men det bør være 

muligheter i 2015.  

- Ingen nye søknader er innsendt siden sist styremøte 

- Det er bestemt at det ikke søkes på anlegget i Havsdalen siden dette er et 

kommersielt tiltak 

- DL sjekker ut muligheter for søknad på nye skiskytterskiver 
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100 års bok 
- Inger-Britt, Maria og Børre danner bokkomite.  

- Mari Bjørnstad blir forespurt 

- Komiteen informerer om framdrift på neste styremøte 28.10.14 

 

 

 

 Eventuelt 

 
- Geilo skolemusikkorps: det ble besluttet å tildele 10.000 kr  

- Idrettsseminar på Geilo i vinter: komiteen består av: Martin, Peter og Espen. 

Komiteen har ansvar for å komme med forslag til dato og foredragsholdere til 

neste styremøte 28.10.14 

 

 

 


