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Referat fra styremøte 2-2015 

Tid:  Onsdag 3.6.15 kl. 2045 – 2230 

Sted:  Brakka 

Til stede: Kjell Reidar Nervold, Narve Holen, Jens Eskerud, Arne 
Grøndal og Lise Bjørnstad 

SAKSLISTE 

2/1  Godkjenning av referat   
med presiering av at årets  klubbbmestre blir kåret i fellesstarten.  

2/2  «Kjøreregler Tour Tråkk» v/Kjell. 
 Kjell gjennomgikk hovedinnholdet i kjørereglene våre.  Kjell gjennomgår dette 
med Ola og sender det   til styret innen 15. juni 

2/3 Økonomi- rapport til hovedstyret v/Jens 
Alle sponsormidler har kommet inn.  

2/4 Jardardagen 12. sept.    
Hva ønsker vi å presentere fra sykkelgruppa.  
Mini-tour med sykkelgruppa. Bull Ski & kajakk. Tour-tråkk – spesiell invitasjon til 
alle Jardarentusiaster og avsluttes med kaffe/drikke på Jardardagen. Vi setter opp 
en stand med info. om sykkelgruppa. Har vi tilgang til å ha stand inne- 
organiserer vi lysbildeshow. Hva skjer på festen- skal gruppene gjøre noe her? 

2/5 Strategimøte 
Se info her: http://www.jardar.no/Hjem/Vertical-menu/Strategiplan.html    

Strategimøte lørdag 13. juni (kl. 15-19) Narve deltar. Vi gjennomgikk punktene vi 
ønsket å vektlegge. Narve fremlegger dette i møtet. Få presentert hva tour-tråkk 
er- et viktig tilbud til den voksne målgruppen.  

2/6  Klubbmesterskap terrengritt og evt høsttur v/Lise (3.-4. sept) 
 LB kontakter Asker og spør om evt. behov for løypevakter v/evt arr.  
Alternativt sette opp UB cup- siste gang 19.august.  Løypa kjøres igjennom i 
etterkant av LO. 
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2/7 Innkjøp av utstyr til utlån v/ Arne 
 Narve sjekker status vedr. lagringsplass og om vi får tilgang til mekkerom.  
 Vi har et mekkestativ og utstyr som vi har fått kjøpt inn.  (Hør med Magnus…) 
Kjell sjekker med Magnus.. 

2/8 Medlemsskap i Jardar og Sykkelgruppa.  
 Arne følger opp saken og sender ut e-post med oppfordring om å bli medlem.  
Flere har meldt seg inn i hovedlaget, men ikke i sykkelgruppa. Arne fikser dette. 
Innen 15. juni: sendes på mail og legges på face.  

2/9  NSCs beredskapsplan 
 Hva gjør vi når ulykken er ute? 
Vi oppfordrer til alle til å sette opp en pårørende med tlf og navn. Dette settes opp 
på vår kontaktliste. Tas også inn i våre «kjøreregler». 

2/10  Neste møte onsdag 26. august. Kl. 1900 


