ALPINGRUPPA
Innkalling til styremøte i alpingruppa:
Referat
Onsdag 12.02.2020
Sted: Vestlivegen 24
Tilstede: Cecilie-Linn, Hans Martin, Erik, Gunn Kristin, Bodil og Stein Thøger.

1. Arbeidsfordeling, fordeling og gjennomgang av arbeidsoppgaver. Se vedlegg;
2. Møtekalender, styremøter prøves å legges til mandager kl 20.00.
Påfølgende møter blir:
Torsdag 26. mars kl 20.00
Mandag 4.Mai kl 20.00
Mandag 31.August kl 20.00
Foreldremøte legges i sammenheng med kick off.
Evalueringsmøte med SkiGeilo ved sesongslutt, før styremøtet i mai for å
planlegge neste år.
3. Økonomi, Bodil informerte om hva som dekkes. Denne ligger på nettsiden.
Blir ikke kjøpt inn mer klær på alpingruppen, ser på løsninger for at hver enkelt
kan kjøpe gjennom portalen, Swix.
Får å få tilbakebetalt utlegg som skal dekkes, må kvitring samt reiseregning
leveres i samme mnd som utlegget har vært.
Til overnatting på HL blir det en egenandel på 500kr pr. løper, resten dekkes
av alpingruppen.
Mat til dugnadsgjengen på HL blir sponset to av dagene, de to andre dagene
ordner alle seg selv.
Skikort samles inn etter endt sesong, slik at disse kan brukes påfølgende år.
4. Trenerlønninger er det satt av 45000kr til, 5000 kr pr trener. Pr nå er det 7
trenere. Alle trenere skal signere arbeidskontrakt
Ref. Gunn K

Arbeidsfordeling styret 2020/2021
Leder – Cecilie-Linn

Lede styremøter.
Være kontakt mot krets, forbund, kommune og
Idrettslag/råd - hovedansvar for kontrakter og
avtaler. Kontaktledd mellom alpingruppa, Geilo
Idrettslag og Geilo Skiheiser. Representant på
gruppeledermøte i Geilo Idrettslag.
Oppfølging av "årshjulet".
Påse at øvrige i styret følger ansvarsoppgaver.
Arrangements- og dugnadsansvarlig sammen
med nestleder og en styrerep.
Skarverennet

Nestleder – Gunn Kristin

Lederens stedfortreder.
Ajourføring av medlemslister.
Arrangementsansvarligs – og dugnadsansvarlig
sammen med leder og en styremedlem.
Premieansvarlig på renn.
Klær, klesbanken.
Skarverennet
Hovedansvaret for budsjett og regnskap i styret.
Hovedansvaret for inn – og utbetalinger i
samarbeid med GIL.
Oversikt over regnskap som skal legges frem på
gruppens styremøter.
Treningsavgift – utsendelse til løpere.
Bistå leder med diverse korrespondanse.
Skarverennet

Økonomi - Bodil

Styremedlem – Hans Martin

Rennansvarlig for alle renn på Geilo.
Arrangementsansvarlig sammen med leder og
nestleder, Geilo Grand Prix.
Utstyrsansvarlig.

Styremedlem - Erik

Trenerkoordinator, U8 og oppover.
Bindeledd mellom trenere og styret.
Sportslig plan m/leder
Arrangementsansvarlig sammen med leder og
nestleder.

Varamedlem – Stein Thøger

Bindeledd mellom den yngste gruppa på Slaata
og de eldste i Vestlia.
Bistå styret ved behov.

