
 

 

    

 

 

 

Referat fra styremøte i Turløpergruppa 30.05.2016 
 

 

Tilstede:  Bernt, Pål, Erik, Arne og Morten 

Dato:  30.05.16 

Referent: Morten 

 

  

 

 

Saksliste:  

 
 

1. Referat fra forrige møte 

 

 
2. Oppsummering/erfaringer fra vårens løpetrening     

God oppslutning løpetrening, opp til 25 deltagere på det meste, positivt med gågruppe 

som er i gang. Siste trening 16.06 

Sommeravslutning 21. juni  

 
3. Status økonomi 

Arne redegjorde for økonomien .OK med bank, Dnb konti avviklet. 

Medlemsinbetalinger avventer vi å purre til vi ser at den nye betalingsløsningen er i 

gang. Mottatt fra 35 stykkerså langt, mangler fra omlag 20 stykk. 

Avklare avsetninger mot fjoråret på trenerkostnader. 

Utbetaling av trenerkompensasjon i august og desember. 

Ellers i henhold til budsjett. 

 
4. Weborg 

Se på struktur og definere roller. Benytte nettsidene til statisk og facebook til løpende 

aktuelle saker. Morten tar kontakt med Espen Jahren og prøver å få til et kveldsmøte for 

opplæring i Weborg. Her deltar Arne, Bernt og Morten. Må sørge for at vi overført 

historikk. 

 

5. Planlegging av høstens program 

Oppstart ved skolestart, innetrening i september. 

Rulleskitrening som et alternativ på torsdager, oppstart etter høsteferien. Da er det 

rulleski i stedet for stavgang for gruppe 1. Vurdere tidspunktet lørdag morgen som et 

alternativ. 

Skiklubbens dag 27. august, samme dag som Birken. Pål tar ansvar og gjennomfører som 

i fjor. Behov for ett bord og to stoler. Har standutstyr. Oppstartsmøte mandag 6. juni, vi 

sender en mail og bekrefter vår deltagelse  i stedet for å møte, ansvar Bernt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaksliste 

 

 

(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 

30.05 Beitostølen skisamling 2-4 desember Pål august 

30.05 Tveitersetra opp – må ha noen som kan bidra som           

frivillige 

 Styret august 

30.05 Følge opp videre/logo til å stryke på 

overtrekksjakkene 

Ferdigstilles til trenermøte 

Bernt asap 

07.03 Sesongavslutning Valdresmarsjen 25. mars 2017 Pål august 

07.03 Foredrag med Henrik Pay en tirsdag etter trening og 

erstatter innetrening. 

 

 

Pål August 

 

6. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 
 

Neste styremøte med trenere blir på Kongehytta 22. august kl. 19.30. 

 

 

 

Vollen, 06. juni 2016 

 

Morten Aas 

 

 


