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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 23. januar 2013 
 

Tilstede:  Håkon, Einar, Svein Are, Inger, Gro 

 

Dato:  24. januar 2013 

 

Fra:  Gro 
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1. Referat fra forrige møte – status actionpunkter 

Vi gikk gjennom punktene nedenfor. Ikke utførte oppgaver beholdes i ny actionliste til slutt i 

referatet. 

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

3/12 Følge opp kontakt med langrennsgruppa Håkon  

3/12 Velkomstskrivet sendes styret for å ha kopier tilgjengelig på trening Håkon ok 

3/12 Penger fra Budstikka grunnet feilfakturering Håkon/Inger ok 

3/12 Gjennomføre skikurs Svein Are ok 

3/12 Mailpurring nr. 4 på ubetalt kontingent + brev Gro ok 

3/12 Trenerinstruks til hjemmesiden. Gjøres på webryddemøtet Gro  

3/12 Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad  Håkon  

3/12 Link til facebook på websiden vår – kontakte Henning Jacobsen Gro  

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

3/12 Betale det vi skylder til hovedklubben Inger ok 

3/12 Sjekke kontokostnader direkte med Handelsbanken Inger  

3/12 Video opptak på iphone, etter torsdagstrening med visning i Drengestua  Håkon  

3/12 Erfaring med facebook – diskusjon Håkon ok 

3/12 Årsmøte – booke Føyka Håkon ok 

3/12 Kontakte valgkomiteen  Håkon ok 

 

Håkon sender trenerinstruks til Gro. Ansvar Håkon 

Inger informerer Gro om de 2 som har betalt treningsavgift for 2012 direkte. Ansvar Inger 
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2. Status økonomi, årsregnskap, kontingent og medlemsliste 

 Inger sjekker med Handelsbanken hva det eksakt vil koste oss å flytte kontoen vår dit. Det 

blir mest sansynlig flytting dit for å unngå uoversiktlige batchoverføringer fra 

hovedklubben. Ansvar Inger 

 Vi gikk gjennom regnskapet og ble enige om regnskapsprinsippene og hvordan vi skulle 

presentere tallene. Vi kjører kontantprinsippet, inn og ut av regnskapet samtidig med 

bevegelsene på konto.  

 

3. Kort status på aktiviteter hittil i vintersesongen 

 Svein Are sender aktivitetsoversikten til Einar slik at vi kan redigere bort torsdagsløpingen 

frem til påske. Ny liste legges på nettet. Ansvar Svein Are og Einar 

 Fulltegnet skikurs gjennomført med gode tilbakemeldinger. 

 Vellykket treningskveld med Steinar Mundal gjennomført med 25 deltagere.  

 Langtur fra Ringkollen 2. februar legges ut på nettet ganske snart. Ansvar Einar 

 Informasjon om påmelding til Birkenbuss legges ut som nyhetssak nå. Einar oppdaterer 

også informasjonen som ligger der. Ansvar Einar 

 

  

4. Hjemmesiden og markedsføring 

Hjemmesiden blir løpende oppdatert. Einar kaller inn til ryddemøte i februar. Ansvar Einar. 

 

 

5. Årsmøte 2013 (for 2012) – saker, ansvar, innkalling 

 Arrangeres onsdag 13. februar på Føyka. Saksliste ble gjennomgått. Håkon setter dette 

sammen og vi legger det ut på hjemmesiden noen dager før. Ansvar Håkon 

 Diskusjon vedr. evt. faglig innhold på årsmøtet.  

o Einar sjekker med Erik om han kan fortelle litt og vise bilder fra sitt prosjekt 

Norge på langs. Ansvar Einar  

o Vi sjekker med Petter om han kan snakke litt om antidoping og rundt dette temaet. 

Ansvar Håkon 

o Evt. ved behov sjekker Inger om bekjent kan holde innlegg om eksotiske turer på 

ski. 

o Vi sjekker også om Knut og Pål har noen forslag. 

 

 

6. Neste styremøte 

 Neste styremøte ikke besluttet. Vi møtes til Årsmøtet 13 feb. 

 

 

7. Eventuelt 

 Kort diskusjon over tiltak for å øke antall aktive medlemmer. Vi bør gjøre en grundig og 

systematisk evaluering av hele opplegget vårt hvor vi ender opp med tiltak og aksjoner for å 

trekke til oss nye medlemmer. En god og levende hjemmeside er et viktig tiltak.  

    

 

 

Vollen 24. januar 2013 

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

 

Møte 

dato 

Sak Ansvar Frist/ 

utført 

3/12 Følge opp kontakt med langrennsgruppa Håkon  

3/12 Trenerinstruks til hjemmesiden. Gjøres på webryddemøtet i februar Gro  

3/12 Faglig innspill - treningsprinsipper med Stein Grimstad  Håkon  

3/12 Link til facebook på websiden vår – kontakte Henning Jacobsen Gro  

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

23/1 Sjekke kontokostnader direkte med Handelsbanken Inger  

3/12 Video opptak på iphone, etter torsdagstrening med visning i Drengestua Håkon  

23/1 Håkon sender siste versjon av trenerinstruks til Gro Håkon  

23/1 Inger informerer Gro om de 2 som har betalt tr.avg. 2012 direkte Inger  

23/1 Aktivitetsoversikten i word sendes til Einar Svein Are  

23/1 Langtur fra Ringkollen 2. feb legges på nett Einar  

23/1 Birkenbuss info legges som nyhetssak, samt oppdatere informasjon Einar  

23/1 Sette sammen saksliste til årsmøte Håkon  

23/1 Faglig innhold årsmøte Alle  

23/1 Tiltak for å øke antall aktive medlemmer Alle  

 


