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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 18. mars 2013 
 

Tilstede:  Håkon, Einar, Erik, Inger, Gro 

 

Dato:  18. mars 2013 

 

Fra:  Gro 
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1. Konstituering av styre 

Erik overtar rollen som ski koordinator etter Svein Are. De andre styremedlemmene fortsetter 

i sine roller. Styret består deretter av:  

 Håkon Haraldsen – styreformann 

 Inger Willoch - økonomiansvarlig 

 Einar Hinrichsen – koordinator løp 

 Erik Skahjem – koordinator ski 

 Gro Aas – sekretær og webansvarlig 

 

2. Referat fra forrige møte – status aksjonspunkter 

 Håkon har hatt kontakt med langrennsgruppen og utfordringen ligger i at foreldre følger 

barna på deres treningstider og de tidene passer ikke med våre treningstider. Vi er 

velkomne til å informere om vårt tilbud hos de ved treningsstart på høsten. 

 Gro legger ut trenerinstruksen under Hvem gjør hva. 

 Einar kaller inn til webmøte i april 

 Vi bruker en tirsdag i høstsesongen (når skolen er stengt) til videoopptak stavgang. 

Visning på Føyka etter trening. Det samme planlegges for vintersesongen for videopptak 

på ski (tirsdagen før vinterferien).  

 Årsmøte gjennomført med litt dårlig fremmøte til tross for interessant faglig innslag. Vi 

bør ha det faglige innslaget klart samtidig med forhåndsvarsel av dato for årsmøte.  

 

3. Status økonomi, kontingent, årsrapport til hovedklubben, medlemsliste og DIBS 

 Saldo pr dagens dato ca. 155.000,-. 

 Inger setter opp budsjett og regnskap på den måten hun synes er lettest og presenterer det 

på neste styremøte. Ansvar Inger 

 Hovedklubben ønsker å betale ut lønn til de det er aktuelt til også i undergruppene. Inger 

avstemmer med hovedklubben at godtgjørelsen vi utbetaler til våre trenere ligger under 

grensen på hva som skal innberettes. Ansvar Inger 
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 Gro legger ut informasjon om betaling av treningsavgift på websiden. Ingen frist i første 

omgang. Ansvar Gro 

 Revidert regnskap er mottatt fra hovedklubben og er identisk med vårt eget regnskap. 

Årsberetning 2012 signeres av Håkon, regnskap 2012 og budsjett signeres av Håkon og 

Inger. Protokoll er signert. Alle dokumenter sendes til hovedklubben. Ansvar Håkon 

 Status DIBS. Vi besluttet å gå for løsningen – i første omgang for en prøveordning på et 

år. Håkon informerer Eva om vår beslutning. Vi gjør en evaluering på ordningen på 

styremøte i desember. Ansvar Håkon.  

 

4. Oppsummering av vintersesongen 

 Det har vært veldig bra fremmøte på skitreningene i vinter. Noe dårligere på torsdager, 

men helt akseptabelt fremmøte.  

 Vi bør være forsiktige med å forlate lysløypa på tirsdagstreningene om det ikke er godt 

måneskinn.  

 Både skikurs og treningskveld med Mundal svært vellykket.  

 2 trenere på tirsdager er positivt likeså variasjon på intervallene i lysløypa.  

 En langtur i løpet av skisesongen er nok.  

 Faglig innlegg på årsmøte veldig bra.  

 

5. Plan for vårsesong 

 Einar lager forslag til plan for vårsesongen i løpet av påsken, sender ut forslag og legger 

deretter ut på nett. Ansvar Einar 

 Vi starter ordinær løpetrening tirsdag 2 april. Vi setter opp 3 løpegrupper på tirsdager (inkl 

bane) og 1 løpegruppe torsdager. 2 trenere på lørdager. Oppmøte Solvang ut april (så 

lenge det er innetrening). Deretter blir oppmøtested Nakuhel.  

 Første langtur på Nesøya/Brønnøya planlegges til lørdag 20 april. Kyststituren planlegges 

til 4. mai. En mulighet for å nå flere løpere og gjøre en liten variasjon er å forlenge turen 

for de som ønsker og ha 2 startsteder. Da kan de som vil løpe litt lenger ta igjen de som 

løper den korteste varianten.  

 Diskusjon vedr. variasjon av lørdagsturene. I utgangspunktet vil majoriteten av turene 

starte fra Nakuhel. Vi bør vurdere en variasjon i månedskiftet mai/juni.  

 Motbakkeløpene til Bergsåsen og Tveitersetra legges inn i aktivitetsoversikten. Ansvar 

Einar 

 Forslag til faglige innlegg; praktisk øvelse – gå gjennom øvelser for skadeforebygging. 

Både Marit, Joan og Tone Beate kan ha kontakter innenfor temaet.  

 Forslag om å gjøre en sykkel aktivitet. 

 Torsdag 20. juni settes av til sommeravslutning. Festkomiteen gis i oppdrag å bestemme 

opplegg for arrangementet.  

 

6. Hjemmesiden og markedsføring 

Hjemmesiden blir løpende oppdatert med nyheter og resultater. Einar kaller inn til ryddemøte i 

april hvor vi rydder fast stoff og ser på strukturen. Ansvar Einar. 

Informasjon om oppstart til høsten på ny sesong legges også ut på nettsidene til de andre 

gruppene i Skiklubben. Svein Granerud hjelper oss med dette. Ansvar Gro. 

 

    

7. Neste møte 

Neste møte planlegges til mandag 13. mai. 

 

 

Vollen 19. mars 2013 

Gro Aas 
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Kortversjon av actionpunktene (fra dette og tidligere møter): 

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

3/12 Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad  Håkon  

3/12 Link til facebook på websiden vår – avvente tilb.m. Stein Ervik Gro  

3/12 Redigere fast innhold på websiden – kalle inn til møte i april Einar  

23/1 Tiltak for å øke antall aktive medlemmer Alle  

18/3 Presentere regnskap og budsjett på Ingers mal Inger  

18/3 Avstemme lønnsutbetaling med hovedklubben Inger  

18/3 Informasjon om betaling av treningsavgift til web Gro  

18/3 Plan for vårsesongen Einar  

18/3 Evaluere DIBS ordningen Alle Des 

18/3 Info om oppstart til høsten legges også ut på gruppenes websider Gro Aug 

    

    

    

 


