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Referat fra styremøte i Turløpergruppa 9. oktober 2013 
 

Tilstede:  Håkon, Einar, Erik, Inger, Gro 

 

Dato:  9. oktober 2013 

 

Fra:  Gro 

 

 

 

Saksliste 

1. Referat fra forrige møte. Aksjoner  

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

3. Kort status høstaktiviteter hittil  

4. Hjemmesiden og markedsføring (kandidater for hederlig omtale) 

5. Aktiviteter neste periode. Skisamling, smørekurs, foredrag skikurs osv. 

6. Neste styremøte 

7.  Evt. 

 

 

 

1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og videre aksjoner i actionpunkter nederst i 

referatet. 

 

 

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

 

DIBS 

 En feil ble begått i oppsettet for DIBS som først ble oppdaget nylig. Det var årsaken til at vi 

ikke hadde fått penger fra hovedklubben. Dette er nå rettet opp, men vi vet ikke om 

funksjonaliteten er slik som forventet siden vi nå har få innbetalinger på slutten av året.  

 

 Inger kontakter kasserer i kajakkgruppen for å høre hvordan DIBS fungerer for de. Ansvar 

Inger så fort som mulig. Inger informerer Håkon. 

 

 Håkon kontakter Eva Sunde for å få en demonstrasjon om at DIBS virker med den 

funksjonaliteten som lovet. I løpet av neste uke uke – ansvar Håkon.  

 

 Medlemsbetaling 

 Vi har nå fått overført pengene fra medlemskontingent innbetalingen fra hovedklubben som de 

skyldte oss. Inger kontakter hovedklubben for å prøve å få et grunnlag for de pengene vi har 

fått overført. Ansvar Inger 

 

 Status økonomi 

 Vi har pt. 120.000,- på sparekonto og 65.175,- på ordinær konto.  

 

 Medlemsliste 

 Gro sender ut komplett oppdatert medlemsliste til styret. Rydder ut de som ikke har betalt for i 

fjor og i år. Sender purring i mnd. skiftet okt/nov fra outlook til de som ikke har betalt på det 

tidspunktet. Ansvar Gro 

 

3. Status hittil i høst 

 En del nye medlemmer (10 nye registrert) og godt besøk på mange treninger. Gjelder også 

innetreningen.  
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 Tirsdag og torsdagstreningen har blitt litt for lik. Vi kan prøve å differensiere litt på 

treningsdagene og oppfordre trenerne til å avklare med hverandre. Dette bør vi tenke på når 

vårtreningen planlegges. 

 5-toppers tur er informert om på nett. Erik kjøper inn til matstasjonen på Gjertrudsløkka. 

Ansvar Erik 

 Einar legger ut informasjon om måneskinnsturen 17. okt. Ansvar Einar.  

 

 

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.  

 Håkon sender informasjon om neste foredrag hos Sportsmaster som vi legger ut på 

hjemmesiden. Ansvar Håkon og Gro 

 Foredraget fra siste Sportsmaster seminar på vårparten har vi nå fått og legger det ut på 

nett. Ansvar Gro 

 

 

5. Aktiviteter neste periode 
 

 Skisamling 

 Håkon sjekker Beito og Pellestova vedr. hvilke muligheter som finnes. Ansvar Håkon. Er det 

mulig å arrangere noe sender vi ut en mail ganske raskt. Ansvar Erik 

 

 Skikurs 

 Arrangeres på Solli 4. januar. Drengestua er bestilt. Inger sjekker med Egil Nilsen om han kan 

stille i tillegg til Tone Beate. Erik sjekker med Tone Beate. Ansvar Inger og Erik 

 

 Smørekurs 

 Håkon sjekker opp – arrangeres fortrinnsvis i desember. Ansvar Håkon 

  

 

6. Neste møte 

 Styremøte kl. 19 og trenermøte kl. 20 onsdag 20. november hos Inger. 

 Einar sender forrige vinters treningsplan til Erik som lager et førsteutkast som grunnlag til 

trenermøte. Ansvar Einar 

 

 

7. Eventuelt 

 

 Informasjon/utspill fra hovedklubben 

 Vår tilbakemelding til hovedklubben er at vi har tatt opp punktene i styret og at vi ikke har 

noen kommentarer.  

 

 Dugnad i lysløypa på Solli 

 Håkon sjekker opp status på den delen av lysløypa vi ble tildelt i våres. Vi bør innkalle til 

dugnad. Ansvar Håkon 

 

 Juleavslutning 
 Festkomiteen får oppdrag om å arrangere juleavslutning for trenere og alle som har verv i 

gruppen. Foreslått dato onsdag 19. desember. Ansvar Håkon 

 

 

Vollen 10. oktober 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  

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 Desember 

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

14/8 Organisere smørekurs Håkon Desember 

14/8 Faglig innslag skadeforebygging – kontakte Jan Henry Einar  

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

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

9/10 Håkon kontakter Eva Sunde vedr. demo funksjonaliteten i DIBS Håkon 25 okt. 

9/10 Oppdatert medlemsliste sendes til styret Gro 25 okt. 

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

910 Informasjon om måneskinnsturen til hjemmesiden Einar Asap 

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

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

9/10 Avklare dugnad i lysløypa på Solli Håkon Okt 

9/10 Informere festkomiteen om juleavslutning arrangement Håkon Okt 

 


