
 

 

    

 

 

 

Referat fra styremøte i Turløpergruppa 7. mars 2016 
 

 

Tilstede:  Bernt, Pål, Erik, Arne og Morten 

Dato:  7.mars hos Bernt 

Referent: Morten 

 

  

 

 

Saksliste:  

 

 
1. Konstituering av styret 

2.       Referat fra styremøte 20.01.2016 
3.       Status skisesongen 2015 - oppsummering 
4.       Status Birkenbuss 

5.       Planer for våren 
6.       Oppfølgingspunkter 
7.       Eventuelt 

 
 

 

 

 
1.  Konstituering av styret 

Leder  Bernt Sagård  93479629 

Kasserer  Arne Hausler  92810820 

Sekretær  Morten Aas  91186077 

Løp  Erik Skahjem 40249843 

Ski  Pål Hansen-Tangen 91854824 

 

Arne tar kontakt med Inger for å få de fullmakter og tilganger som trengs for å styre økonomien. 

Morten tar ansvar for informasjon og publisering på hjemmesidene. Facebook benyttes til «raske 

meldinger» Vi bruker også facebook til invitasjoner. 

 

 
2. Referat fra styremøte 20.01.2016 

Referatet ble godkjent. Oppfølgingssaker videre er arrangementet Semsvannet rundt i samarbeid 

med Asker Trekkhundklubb. Vi skal stille med 1 frivillig pr løp. 

Bernt spør Steinar om den 6.april. 

Erik stiller den 13. april. 

Tveitersetra arrangeres i år 15. september Jan Henry trenger minst to medlemmer som kan bidra. 

Vi følger det opp senere. 

 

 

 

 



 

 

 
3.  Status skisesongen  2015 

Tirsdagstreningene har fungert godt med 2 grupper og mange deltagere. God mix med både 

intervaller og teknikktrening. 

Torsdagstreningene har fungert godt, men med noe færre deltagere enn på tirsdag. Mye fokus på 

staking. 

Det ble arrangert skikurs i februar med filming og grundig gjennomgang i storstua på Solli 

etterpå. Vellykket og godt planlagt arrangement. 

Skisamlingen første helgen i desember på Beito var veldig vellykket og vil bli gjentatt i 2016. 

Det vurderes å arrangere en fellesamling som avslutning på skisesongen. Forslag er 

Valdresmarsjen som går 25. mars 2017. Pål følger opp dette. 

 

 
4. Birkenbussen 

      Det er informert om dette på våre hjemmesider samt hovedklubben. Det er kun 12 påmeldte, alle 

i styret oppfordres til å nevne dette for andre.   

 

 
5.  Planer for våren 2016 

Løpstreningen følger samme opplegg som før.Vi forsøker å få til et eget opplegg for 

rulleskitrening. Pål følger opp dette. 

Arne tar kontakt med Einar for å få kontaktinformasjon til kommunen i forhold til bruk av 

gymsalen på Solvang. Pål har også noen kontaktpunkter som han videreformidler til Arne. 
 

Det forsøkes å få til et foredrag med Henrik Pay etter en tirsdagstrening i mai. Han har tidligere 

tilbudt det. Pål følger opp. 

 

Det blir sommerfest 14. juni. Erik informerer festkomiteen. 

 

Morten tar kontakt med hovedklubben for å høre om utgivelsesplan og mulighte for å få inn et 

innlegg om oss.. Vi skal også bruke egen facebook for å «selge» medlemskap ettersom det er 

svært mange brukere som ikke er medlem enda. 
 

 

6.  Oppfølgingsaker 

Saker gjennomgått og skjema oppdatert. 

 

 
7. Eventuelt 

Neste styremøte 30. mai kl.19.30 hos Arne  

 

 

 

Vollen, 13.03. 2016 

 

Morten Aas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(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 

07.03 Semsvanne rundtt 6. april, skaffe personell Bernt asap 

07.03 Publisere protokoll fra årsmøte 2015 Morten asap 

07.03 Følge opp t-skjorte videre/logo til å stryke på Bernt asap 

07.03 Sesongavslutning Valdresmarsjen 25. mars 2017 Pål mai 

07.03 Fullmakter og praktiske saker ifht bank overføres fra        

forrige kasserer. 

Arne asap 

 

 

 


