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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 24. november 2014 
 

Tilstede:  Pål,  Erik, Håkon, Gro, Inger 

Dato:  24. november 2014  -  hos Erik 

Fra:  Gro 

 

 

 

Saksliste 

1. Referat fra forrige møte. Aksjoner 

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste 

3. Kort status høstaktiviteter (trening, instruksjoner etc.) 

4. Hjemmesiden og markedsføring 

5. Aktiviteter neste periode (Smørekurs, Foredrag, Skikurs) 

6. Saker til trenermøtet (forslag aktivitetsplan) 

7. Neste møte 

8. Eventuelt 

 
 

 

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

 

 

2. Status økonomi, kontingent og medlemsliste 

 

DIBS 

 Det er ingen ekstrakostnader forbundet med å flytte fra DnB til Handelsbanken. Det blir mye enklere 

å følge opp innbetalinger via DIBS når alt går via samme bankforbindelse.  

 

 Styret besluttet å flytte Turløpergruppas konti (Plasseringskonto og Brukskonto) fra DnB til 

Handelsbanken med omgående virkning.  

  

 Status økonomi 

 Driftskonto viser ca 33.944,- og sparekontoen ca 122.000,- .  

 

 Medlemsliste & Medlemsbetaling 

 Pt. 75 betalende medlemmer. 64 av disse har betalt. Mail sendt 17. nov til 15 personer + 2 i post som 

ikke hadde betalt. 4 meldte seg ut og 2 har betalt hittil av disse. Hittil i år har vi 11 utmeldinger og 4 

innmeldinger. Gro gjør en avstemming 31.12 på hvem som har betalt og melder ut de som ikke har 

betalt hverken 2013 eller 2014. 

 

3. Status aktiviteter i høst 

 

 Veldig bra oppmøte på innetreningen i høst og også bra på tirsdagstreningene. 

 Stavgang på torsdager har hatt dårligere oppmøte enn tidligere 

 Søndagsturene har tatt seg opp etterhvert og det har vært opptil 10 deltagere på med på turene.  

 Redcord og rulleskiopplegget i høst var populære aktiviteter. 

 

4. Hjemmesiden og markedsføring 

 

 Innlegg vedr. Birkenbussen kommer med i neste nummer av klubbavisen. Det blir førstemann til 

mølla prinsippet. Informasjon legges også ut på hjemmesiden med informasjon om at tilbudet 

også gis til ikke medlemmer og med oppfordring om å være tidlig ute med påmelding.  

 

 



 

Turløpergruppa  24. november 2014  Side 2 

         

5. Aktiviteter neste periode 

 

 Trenerutdanning. Marit sjekker med Lars Christian Åbol om han kan bidra på 

trenerutdanningssiden. Håkon har sjekket med Ronald og det er Henrik Pay som blir brukt hos 

Team Pay. Han bruker også mye av tiden sin i Holmen. Henrik Pay kan være aktuell å bruke både 

på trenerutdanning og på generelt skikurs for turløpergruppa. Vi avventer litt med forespørsel til 

han.   

 

 Skikurs arrangeres lørdag 10. januar på Solli. Tone Beate har sagt ja til å lede dette.  

 

 Smørekurs. Vi besluttet å ikke arrangere eget smørekurs, men oppfordrer de som er interessert i 

å delta på kursene enkelte sportsbutikker arrangerer.  

 

 

6. Saker til etterfølgende trenermøte 

Pål hadde laget utkast til aktivitetsplan og sendt ut til trenerne på forhånd. 

 

 

7. Neste møte 

Neste møte ble fastsatt til mandag 19. januar kl. 19.30 hos Inger. På agendaen vil vi blant annet ha 

forberedelser til årsmøte som ble fastsatt til onsdag 11. februar.   

 

 Valgkomite er Joan, Einar og Svein Are. Erik, Håkon og Gro er på valg.  

 

   

8. Eventuelt 

Teknisk T-skjorte. Håkon sendte i forkant av møtet mail til tillitsvalgte og etterspurte forslag til 

design på t-skjorten. Håkon følger opp. Ansvar Håkon 

 

Vedr. jubileumsfeiringen. Vi har mottatt både faktura og mail vedr. innkjøp av bålpanne og frivillig 

innsats. Håkon sjekke opp med Hovedklubben vedr. vår deltagelse på dette. Ansvar Håkon 

 

Styrets sekretær følger opp når medlemmer med verv (trenere/styre)  fyller runde år. 

Dette informeres om til neste sekretær i styret osv.  Ansvar Gro 

 

Valg. Valgkomiteen (Joan, Einar og Svein Are) informeres om hvem som er på valg (Erik, Håkon og 

Gro).  

 

  

 

Vollen 26. november 2014 

Gro R. Aas 

 

  



 

Turløpergruppa  24. november 2014  Side 3 

         

Kortversjon av actionpunktene (fra dette og tidligere møter):  

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

 

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

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

17/3 Avklare vedr. Handelsbanken og evt. forpliktelser konto DnB Inger Lukket 

20/1 Små og store hendelser til web – sendes Gro for publisering Alle Løpende 

20/1 Aktivitet/konkurranse på nettsiden for å generere økt besøk Alle Løpende 

17/3 Purre treningsavgift på mail i november Gro Lukket 

17/3 Mail Gløersen i Holmen vedr. Birkenbuss når opplegget er klart Håkon Lukket 

17/3 Sammendrag av spørreundersøkelsen legges på nett Håkon Lukket 

17/3 Ny slyngetreningsdag på Redcord klinikken med Henrik Pay Pål Lukket 

15/10 Løps og idrettsklinikken repr. på innetrening vår 2015 Håkon April 2015 

15/10 Minne om torsdags stavgang på nett Gro Lukket 

15/10 Testløp, måneskinnstur og stengt gymsal informeres om på nett Gro Lukket 

15/10 Input til klubbavisen desembernummer Håkon/andre Lukket 

15/10 Sjekke med Marit og Ronald vedr trenerutdanning Håkon Lukket 

15/10 Skikurs – sjekke med Tone Beate og Tore Ring Pål/Håkon Lukket 

15/10 Sjekke om langrennsgruppa arrangerer smørekurs Pål Lukket 

15/10 Rulleskitilbud til facebook – evt. også nett – informere Petter Håkon Lukket 

15/10 Informere festkomiteen om dato for juleavslutning Håkon Lukket 

15/10 Innkalling til styremøte og trenermøte 24 nov. Håkon Lukket 

15/10 Innhente forslag på design på teknisk t-skjorte Håkon 8 des 

24/11 Planlegge skisamling høst 2015 Styret 1. sept 15 

24/11 Flytte turløpergruppas konti fra DnB til Handelsbanken Inger Før jul 

24/11 Melde ut medlemmer som ikke har betalt hverken 2013 eller 2014 Gro 10 jan 15 

24/11 Tilbakemelding fra Marit vedr. Lars Christian Åbol Marit/Håkon Neste møte 

24/11 Skikurs 10. januar – booke Drengestua Pål Asap 

24/11 Sjekke opp deltagelse på jubileumsfeiringen med hovedklubben Håkon Asap 

24/11 Informere neste sekretær om oppmerksomhet til tillitsvalgte/trenere 

som fyller runde år 

Gro 15.2.15 

 

 


