Referat fra styremøte
langrenn/skiskyting Geilo IL 5/5-2020
Teams kl 20:00
Møtt:

Terje, Roger, Carina, Kyrre og Torgeir

Sak 10/20

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent

Sak 11/20

Referat fra 5/2 -20
Referatet ble godkjent

Sak 12/20

Info

•
•

Stipender for 2020 ble redusert pga inntekssvikt i Skarverennet 2018 og 2019
Espen Nordby Andersen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Geilo IL.

Sak 13/20
•

Økonomi

Regnskap 31/3 -20 er ikke tilgjengelig, men gruppa har kontroll og er innenfor vedtatte budsjett.

Sak 14/20

Arrangement

Skiskyting:
•

Vi har fått tildelt NC sen 27-29/11 2020

Langrenn:
•
•
•

Geilo Skifestival 4-5/4-20, Avlyst pga Korona
Rulleskirenn sprint 15/8 -20, Rennleder Øyvind. Vi avventer fortsatt situasjonen.
Skarverennet 2020, Avlyst pga Korona
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•
•
•
•
•

•
•

Sportslig

Det har ikke vært organisert aktivitet for utøverne i gruppa siden alle felles trening ble stoppet av
sentrale mndigheter 13. mars.
Klubbmesterskap langrenn, Avlyst pga Korona
Klubbmesterskap skiskyting, Avlyst pga Korona
Sesongavslutning alle utøvere, Avlyst pga Korona
Vi er i dialog med aktuelle trenere for å få i gang fellestreninger nå framover innenfor gjeldene
smittevernregler. Onsdag peker seg ut som en naturlig dag for mange, og alle opp til 16 år får tilbud
da. Carina er i dialog og sammen med trener utarbeides det en konkret plan. For 13-16 år ser vi på
mulight for flere dager.
Det kom opp ideer om å lage et rulleski kick-off på denne siden av sommeren, arrangere en felles
samling dersom sommerskiskoler blir avlyst og felles tur i Aurlandsdalen Pinsehelgen.
Vi inviterer Ål SSL til et samarbeide både nå i våres, men også utover høsten. Vi ser og på mulighet for
felles skiskytterskole. Carina konferer med Nils Veslagard.

•
•

Utsiktene dor å få med en god gjeng langrennsløpere er gode, og det vil være med å sikre
rekrutteringen der.
Årsavslutningen i april ble avlyst, men vi vil se på muligheter for å arrangere dette som et sesong kickoff i september.
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•

Anleggsplaner 2020
o Det legges opp til å gjennomføre alt inne på stadion/standplass som ble vedtatt på årsmøtet
2019. Terje koordinerer dette med Espen.
o Det avklares og jobbes hardt for å få realisert de andre prosjektene som også ble vedtatt i
2019. Dette er utvidelse av konkurranseløyper og lys.
o Terje utarbeider en plan på dugnader som skal gjennomføres og koordinerer dette med
medlemmer og NTG.

Sak 17/20

Ref.
Torgeir

Anlegg

Evt.
Ingen saker under evt.

