Geilo Idrettslag
Referat fra styremøte, 13. mai 2014

Sted:

Geilohallen, møterommet, kl. 19.00 – 22.00.

Tilstede:

Espen Bille-Larsen, Peter Schiellerup, Inger-Brit Vindegg, Martin Korsnes, Maria
Grevsgård. Kontrollkomite v/Rangdi Skorve. Daglig leder Roger Espeli og
påtroppende daglig leder Espen Nordby Andersen.

Forfall:
Saksnr:

DS = Diskusjonssak

BS = Beslutningssak

OR = Orienteringssak

25/14
BS

Godkjenning av referat fra styremøte 25. mars 2014
Vedtak: Referatet ble godkjent og signert.

26/14
OR

Daglig leders orientering
 Årsmøte ble gjennomført og formaliteter er under kontroll, gode rutiner er innarbeidet
og alt fungerer.
 Skarverennet 2014 ble «tidenes Skarverenn», igjen. Fantastisk innsats fra alle involverte
– ingen nevnt, ingen glemt.
 Espen Nordby Andersen er ansatt som ny daglig leder for Geilo Idrettslag – han er med
i mai/juni og overlapper for Roger Espeli, og fra 1. juli er det fullt trøkk.
 Geilo Idrettslag ved daglig leder, leder for langrenn/skiskyting og styreleder har vært
mye involvert i prosessen med utarbeidelse av nytt anbud for løypetråkking i Geilo
løypeområde inkl. Geilo Idrettslag sine løyper.
 Administrasjonen har gjennomført og skal gjennomføre sponsorforhandlinger – mange
gode avtaler landes!
 Fotballskole og bruktsalg av sportsutstyr ble gjennomført 9. – 11. mai og den 24. mai er
det sykkelCamp. Stor oppslutning.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

27/14
OR/BS

Regnskap og økonomi
Vedtak: Styret tok regnskapet pr. 31. mars til orientering.

28/14
BS

Mandat Skarverennet 2015
Vedtak: Styret utnevnte Jarle Uthus til leder for organisasjonskomiteen 2014.

29/14
OR

World cup og jr. VM Telemark, mars 2014
Org. komite leder Sondre Goberg deltok på møtet og orienterte om årets arrangement,
økonomisk status og også fremtidsplaner.
Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering. Styret takket også Sondre for veldig bra
utført jobb som leder av komiteen for et svært vellykket arrangement.

30/14
OR/BS

Havsdalsprosjektet – tidligpark
Daglig leder orienterte om prosessen med gruppene og også Geilo Skisenter. Budsjett som
holder seg innenfor ramme gitt av årsmøtet utarbeides og bestillinger av arbeid og utstyr
gjøres. Avtale mellom partene forhandles. Mål om ferdigstillelse innen oktober 2014.
Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.

2
Saksnr:

DS = Diskusjonssak

BS = Beslutningssak

OR = Orienteringssak

31/14
DS/BS

Sportslig plan, veien videre/organisering av hovedlagsaktiviteter
Vedtak: Styret og administrasjonen diskuterte mulighetene, og ga daglig leder i oppgave å
fremforhandle en forlengelse av avtalen med Tore Haugen (MarkedsOptimering T. Haugen
Consult) ut 2014 for å sikre videreføring av de mange vellykkede tiltakene han
gjennomfører i tillegg til å etablere enda flere.
Eventuelt
Bygging av ny 7`er kunstgressbane
Vedtak: Styret tok informasjonen om prosessen med den midlertidige banen til orientering
og ga daglig leder i oppdrag å følge opp byggeprosessen og også å sikre finansieringen
fullt ut. Styret vedtok også å bevilge inntil kr. 500.000 som Geilo Idrettslag sin andel av
grunnarbeidet (inkl. asfaltering rundt nye kiosken, banen og garderobene). Deler av
grunnarbeidet vil vi søke Hol kommune om å få kompensert når de skal etablere parkering
på arealet.

