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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 20. november 2013 
 

Tilstede:  Inger,Einar, Erik, Håkon 

Dato:  20. november 2013  -  hos Inger 

Fra:  Håkon 

 

 
 
 
 

 

Saksliste 

1.  Referat fra forrige møte. Aksjoner. 

2.  Status økonomi, kontingent og medlemsliste. (nye medlemmer høst 2013, evt oppfølging) 

3.  Kort status høstaktiviteter så langt. Evt momenter fra høst-trening for behandling på trenermøtet. 

4.  Hjemmesiden og markedsføring. Besøksteller. (kandidater for hederlig omtale ?) 

5.  Aktiviteter ut 2013 + forberede vinter. Juleavslutning. 

6.  Årsmøte 2014. Dato, prosess, ansvar 

7.  Neste møte 

8.  Evt  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og videre aksjoner i action punkter nederst i referatet. 

 

2. Status økonomi, kontingent, årsregnskap, medlemslister og DIBS 

 

DIBS 

 Inger, Einar og Håkon deltok  på møte med hovedklubben 18.11 om kassererfunksjonen, DIBS,  

 WebOrg og nettløsning. Det ble bekreftet  av Espen Jahren (hovedklubben) at inntektsoverføringer 

til vår DnB konto skal kunne, via link til WebOrg, peke direkte på navnet til den enkelte betaler.  

 Inger sjekker raskt ut om dette virker og tilbakemelder riktighet.  Ansvar  Inger.  Om denne 

funksjonalitet ikke oppnås kontaktes Eva Sunde (med ref. Espen Jahren) umiddelbart.   

 Ansvar Håkon  
 

 Inger har kontakter kasserer i kajakkgruppen vedr. DIBS utren at dette gav ytterligere informasjon. 

(dialogen avsluttet)  

 

 Medlemsliste & Medlemsbetaling 

 Gro har oppdatert listen. Per 20.11 har vi 103 medlemmer. 17 nye og 17 utmeldt i 2013 (strøket og 

selvutmeldt). 8 personer har ikke betalt per 20.11. Purring sendt. 

 Vi har fått overført alle innbetalinger fra hovedklubben.  

 Inger sjekker ut grunnlag for de seneste overføringer, mht personer, se punkt om DIBS over.,  

 mht andre inntekter kontaktes Sølvi. Ansvar Inger 

 

 Håkon vurderer en oppfølingsmail til de nye medlemmene.  Ansvar Håkon 

 

 Turløpregnskap på klubbens mal 

 Inger presenterte et forslag og ba om tilbakemelding. Ansvar Håkon 

 

 Status økonomi 

 Vi har pt. 120.000,- på sparekonto og ca 51.000,- på driftskonto.  (trenergodtgjørelse er utbetalt) 

 

 

3. Status høstaktiviteter så langt. 

 Godt frammøte på treninger og spesielt godt på innetrening. 

 Tirsdag og torsdagstreningen har blitt litt for lik. Dette endret seg en del ved oppstart av 

stavtrening for gruppe 1. på tirsdager. Spørsmålet tas opp i påfølgende trenermøte. 

 Behov for løpetrening etter skistart tas opp i trenermøtet.  Ansvar Erik 
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4. Hjemmesiden og markedsføring 

 Små og store hendelser bør informeres om. Bilder som tas på trening eller lørdagstur kan legges 

ut på nett. Kreative forslag mottas. Info som skal på nett sendes til Gro.  

 Det ble foreslått å opprette en besøksteller på siden vår. Interessant for styret ifht bruk og 

kunngjøringer, og antagelig også en stimulans for lesere. Einar sjekker mulighet  Ansvar  Einar 

 

 

5. Aktiviteter neste periode 
 

 Skisamling 

 Håkon mottok tilbud fra Beito og Pellestova. En leilighet til 12 ble reservert. Erik sendte ut 

invitasjon på hjemmesiden. Samlingen ble avlyst da kun 6 interesserte meldte seg. 

 Neste år bør vi kanskje være enda tidligere ute med invitasjon og kanskje også spisse programmet 

litt, spesielt mht teknikktrening. Hvor mye det bør purres etter utsendelse av invitasjon bør vurderes. 

 

 Skikurs 

 Arrangeres på Solli 4. januar. Drengestua er bestilt. Egil Nilsen kan ikke stille som instruktør. Erik 

har avklart med Tone Beate, hun er klar. Saken diskuteres i påfølgende trenermøte Ansvar Erik 

 

 Smørekurs 

 Frank Jernberg er ikke aktuell. Håkon sjekker flere. Arrangeres fortrinnsvis i desember.  

 Ansvar Håkon 

 

 Juleavslutning 

 Er satt til onsdag 18. desember. Datoen er formidlet til trenere og ledere. Festkomiteen er    

 kontaktet. De jobber med saken og sender ut invitasjon.   

 

6. Årsmøte 2014 

Datoen ble satt til onsdag 12. februar. Standard prosess, ansvar og frister følges. Ansvar Håkon 

Årsberetning for klubbavisen sendes hovedklubben innen 6.2  Ansvar Håkon 

 

 

7. Neste møte 

Mandag 20.1 (foreslår hos Håkon).  «forberedelse av Årsmøtet»  Ansvar Håkon 

       Foredragsholder til ÅM ønskes. Forslag mottas. Tas opp i trenermøtet.  Ansvar Håkon 

 

8. Eventuelt 

 

 Dugnad i lysløypa på Solli 

 Håkon har purret Svein Granerud div ganger om saken uten konket tilbakemelding. Hovedansvarlig 

for dugnaden er også kontaktet. Han bekrefter at vår parsell er OK. Saken er lukket  

 

 Småprat om trening og konkurranse  med Stein Grimstad 

 Håkon har avtalt med Stein som kommer på Solvang etter trening  tirsdag 3. desember   

 Ansvar Håkon 

 

 

 

 

Nesbru 22. november 2013 

Håkon Haraldsen 
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Kortversjon av actionpunktene (fra dette og tidligere møter):  

(lukkede saker merkes ‘lukket’ og står èn gang i listen) 

 

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

3/12 Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad  Håkon 3. des 

23/1 Tiltak for å øke antall aktive medlemmer Alle Løpende 

18/3 Presentere regnskap og budsjett på klubbens mal Inger  

18/3 Evaluere DIBS ordningen Alle Lukket 

14/8 DIBS logg – hva har hendt frem til nå Inger Lukket 

14/8 Organisere smørekurs Håkon Desember 

14/8 Faglig innslag skadeforebygging – kontakte Jan Henry  (til årsmøte) Einar/Håkon Desember 

14/8 Planlegge/organisere ski/treningssamling Erik/Håkon Lukket 

9/10 Inger kontakter kasserer i kajakkgruppen vedr. DIBS funksjonalitet Inger Lukket 

9/10 Håkon kontakter Eva Sunde vedr. demo funksjonaliteten i DIBS Håkon Lukket 

9/10 Oppdatert medlemsliste sendes til styret Gro Lukket 

9/10 Purring via Outlook til de som ikke har betalt medlemsavgift Gro Lukket 

910 Informasjon om måneskinnsturen til hjemmesiden Einar Lukket 

9/10 Organisere skikurs 4. januar – kontakte skitrenere Erik 4. Januar 

9/10 Forrige vinters aktivitetsplan sendes til Erik som grunnlag Einar Lukket 

9/10 Avklare dugnad i lysløypa på Solli Håkon Lukket 

9/10 Informere festkomiteen om juleavslutning arrangement Håkon Lukket 

20/11 Sjekke lovet funksjonalitet i DIBS fra møtet 18.11 (ref p.2) Inger November 

20/11 Sjekke grunnlag for siste tids inntekter ifht punkt over og Sølvi Inger November 

20/11 Evt oppfølgingsmail mot nye medlemmer Håkon November 

20/11 Tilbakemelding til Inger på regnskap på klubbens mal Håkon 25.11 

20/11 Mulighet for besøksteller på hjemmeside Einar November 

20/11 Forberede prosess mot årsmøtet, saker, ansvar, frister + foredrag Håkon 15.des 

20/11 Årsberetning til klubbavisa Håkon 6. februar 

 


