Referat styremøte 7-2016/17, hos Olav, mandag 06.02.17 kl 19.00
Til stede: Olav, Bente, Berit, Svenn Erik, Robert, Sverre, Jo Severin
Sakliste
Sak 57/2016-17

Sak 58/2016-17

Sak 59/2016-17

Godkjenning av referat fra styremøte 6-2016/17
Godkjent
Årsmøte:
– årsmelding, regnskap, budsjett,
Gjennomgang av årsmeldinga, noen justeringer må gjøres før den er ferdig.
Bente renskriver og sender ut for gjennomlesing før det legges ut på
hjemmesida.
Regnskapet er ikke helt ferdig
Budsjettet gjennomgått og justert etter beste evne.
– Servering
Berit, Jo S.
Referat fra TdT møteJo Severin orienterte fra møte med TdT, Skallstuggu og Nessegutten. Frol har
ansvar for turrenndelen + å stille med dugnadsfolk. Utfordringen er å finne
rett person til å ta ansvar for organiseringa av det. TdT har som mål at begge
arr.klubbene skal sitte igjen med et betydelig beløp.

Sak 60/2016-17

Oppgradering av anlegg- NSSF
- Berit orienterte litt om hvilke anlegg/prosjekt NSSF ønsker å prioritere. Det går
på urbane anlegg, snøproduksjon og mindre anlegg. Dette medfører ikke noe økonomisk tilskudd
fra NSSF.
Derimot bør vi starte en prosess hvor vi ser på utvikling/forbedring av traseene mtp å kunne bruke
dem med mindre snø samt å gjøre dem mer brukervennlig.
Snøproduksjon bør også utredes, og det lages en plan som kan føre fram mot en
spillemiddelsøknad. En arbeidsgruppe nedsettes. Vi tar inn et punkt om dette i handlingsplanen.
Sak 61/2016-17

Evt
Innsendte saker.

Rekruttering:
Styret ønsker å tilrettelegge for økt satsing på de yngste (8-10 år) Det avsettes midler i budsjettet
til dette. Langrennsutvalget ble fylt opp med ett medlem (var ett medlem for lite etter årsmøte)
som har ansvar for rekruttering.
Denne oppgaven må konkretiseres, enten som en egen funksjon i langrennsutvalget eller at det
oppnevnes et nytt utvalg, Rekrutteringsutvalget. Vedkommende bør inngå i styret.
Preparering i skisenteret:
Fortsatt preppes det for dårlig. Det virker fånyttes å snakke med kjørerne. Vi tar saken til
hovedstyret. Dette er en viktig sak for ski-skiskytteravd. da det virker direkte inn på rekrutteringen

av nye barn og unge.
Vinne har fellestreninger i anlegget, og de tilbys å bruke hytta til varmestue og kveldsmat når de er
der på fellestreninger. Dette mot litt husleie. Svenn Erik snakker med dem til helga.
Ref. Jo S.

