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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 5. mars 2012 
 

Tilstede:  Håkon, Einar, Inger, Gro 

Fraværende: Svein Are 

 

Dato:  5. mars 2012 

 

Fra:  Gro 
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1. Fordeling av verv 

Styret som valgt på årsmøte 15. februar konstituerte seg og besluttet følgende: 

Styrets leder:  Håkon Haraldsen 1 år 

Økonomiansvarlig:  Inger Willoch  2 år 

Løpeansvarlig:  Einar Hinrichsen 1 år 

Skiansvarlig:  Svein Are Løtveit 1 år 

Sekretær/web:  Gro R. Aas  1 år 

 

Inger overtar kasserervervet i samarbeid med Håkon i en overgangsfase. 

 

2. Forventninger og ambisjonsnivå 

 Rekruttere flere medlemmer og hvordan ta vare på disse 

 Øke aktivitetstilbudet spesielt i sommersesongen: 

o Differensiere langturene på ambisjonsnivå 

o Rulleski 

o Kajakkdemo 

o Foredrag vår- og høstsesong 

o Sosiale aktiviteter – for eksempel båttur 

o Treningssamling helg før jul 

o Teknikk kurs 

 Forventninger til en trener – hva ligger det i å være trener 

o Ta godt imot og informere/inkludere nye deltagere 

o Generelt følge med under treningene 

o Sjekke antall før og etter – at ingen blir fraløpt eller føler seg til hinder 

Det er viktig at vi har fokus på dette og at dette er tema som tas opp på 

trenermøtene. 
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3. Referat fra årsmøtet – aksjoner 

 Gro sender referatet til signering og legger det ut på nettet etterpå.  

 Håkon og Inger gjør en avstemming av regnskapet med hovedklubben slik at revidert 

regnskap kan legges ut på nett. 

 Gro oppdaterer informasjon om det nye styret og komiteene på nettet. 

 Gro og Einar tar en gjennomgang av nettsiden og presenterer evt, større endringer for 

styret før gjennomføring. 

 Budsjettposten utgifter ved arrangement økes fra 15 til 20.000,- 

 

4. Status økonomi – medlemsbetaling – plan for 2012 

Turløpergruppa har god økonomi. Mange har betalt medlemsavgiften etter purrerunden vi 

gjennomførte tidligere i år.  

Turløpergruppa overtar ansvaret for eget medlemsregister på nettet etter Weborg møtet den 

20. mars. Inger, Håkon og Gro deltar her. Vi legger videre planer og tiltak etter at dette 

møtet er gjennomført.  

 

5. Hjemmesiden og markedsføring 

Hjemmesiden fungerer bra som informasjonskanal. Vi fortsetter å legge ut små og store 

hendelser – gjerne med bilder. Siden skal struktureres litt bedre – Gro og Einar tar en første 

gjennomgang. 

 

6. Status vintersesongen 

Siden Svein Are var fraværende ble ikke mye tid brukt på dette.  

 Vi synes opplegget med 2 trenere på tirsdager har fungert utmerket og bør fortsette.  

 Jentelangturen som Kjersti organiserte var et svært positivt tiltak. 

 Birken bussen har Svein Are kontroll på. 

 

7. Plan trening våren 

Einar setter opp plan for løpetreningen etter påske. Vi har offisiell oppstart av ordinær 

vårløpetrening første tirsdag etter påske som er 10. april. Det er løpetrening som vanlig 

med Jan Henry på tirsdager frem til påske.  

 

8. Forslag aktiviteter fremover 

 Styret foreslo avslutning/sommerfest torsdag 21. juni. Gro sender forslag om denne 

datoen til festkomiteen. Vi bifaller gjerne båttur.  

 Vestmarktrippel; vi lar hovedklubben fortsette jobben med dette og avventer evt. 

henvendelse fra dem om de ønsker videre hjelp fra oss med for eksempel forslag til 

løpetrasè. 

 Vi planlegger å gjennomføre en ny rulleskidemo før sommeren. Ansvar Håkon 

 Foredrag. Det har kommet forslag om vi kan ha noe rundt temaet mental trening, sette 

seg mål etc. Håkon kontakter Marit om hun evt. har forslag på foredragsholder. Dette 

planlegges gjennomført før sommeren.  

 

9. Plan for møter 2012 

 Styremøte onsdag 2. mai med bl.a. diskusjon klubbmesterskap, kriterier etc. Vi må 

også legge plan for oppdatering av medlemsregister, emailadresser, betaling av 

aktivitetsavgift etc. 

 Styremøte og trenermøte gjennomføres onsdag 15. august.  

 Første treningsdag etter sommeren blir 21. august.  

 Styremøte i november 

 



 

Turløpergruppa  5. mars 2012  Side 3          

10. Eventuelt 

Søknad om innetrening på Solvang. Frist innen 28. mars. Ansvar Håkon.  

    

 

 

Vollen 6. mars 2012 

Gro R. Aas 


