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Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 04/ 2013 
Nr.04 / 2013 
Dato:14.05.2013 
Sted: Hos Bjørn Erik Graff 

Deltakere: Bjørn Erik Graff, Rolf Martin Næss, Hege Krogh, Leif-Åge Sørlie, Tone Wammeli 

 
Fravær: Erik Fjeldstad, Terje Nummedal 
 
Neste møte er berammet til tirsdag 11.06.2013 klokken 19:30 hos Erik Fjeldstad 

 

Referat fra forrige møte 

 Håvard Traa skal være hjelpetrener for gruppe 4 
 

Info fra Hovedstyret / leder HIL Alpin 

 Den nye hjemmesiden har noen barnesykdommer, men Ragnar jobber med saken 

 Profilartikkelen alle kunne enes om i HIL var en buff 

 Barneidrettsgruppen har heldigvis fått ny leder 

 Barnas Skidag i Hakadalskogen blir 02.03.2014, samme dag som i Holmenkollen 

 For annen info fra Hovedstyret henvises det til eget referat på HIL sine hjemmesider 
 

Økonomi 

 Erik må fortsette dialogen med Varingskollen for å få avklart eventuell utbetaling av avsatte 
midler i fjorårets regnskap samt avklare for inneværende sesong 

 Det er problemer med å komme i kontakt og dialog med en tidligere trener for å få utbetalt 
trenerlønn. Det er tatt avsetning for beløpet i regnskapet, men det kan være greit å få saken ut 
av verden 

 Ny samlingsansvarlig for gruppe 1 og 2 er Thor Meland. Det er ytret ønske om at budsjettprisen 
for de ulike samlingene skal detaljeres mer i forhold til priser på: 
- heiskort 
- transport 
- overnatting 
Disse opplysningene ønskes tilgjengelig ved påmelding. 
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Sportslig status 

 Treningen for gruppe 1 og 2 er i gang. 

 Det har vært noen henvendelser fra Nero siden sist. Samtaler er i gang, men ingenting er 
bestemt ennå. 

 Foreldremøte for gruppe 3 er 27. mai.  

 Gruppe 4 har også startet så smått. Det er sendt ut invitasjon til 23 stykker fra skileiken om å 
begynne trening i gruppe 4. 

 

Trenerkontrakter/trening grp 3.-4./Sportsplan 
 
Sportslig leder må sørge for at det finnes signerte kontrakter for samtlige trenere. Helst innen juni 
møtet. Kasserer må ha en kopi av samtlige kontrakter. 
 
Satsene på trenergodtgjørelsen holdes konstant i forhold til forrige sesong.  
 
Noen foreldre i gruppe 3 og 4 har ytret ønske om et sosialt/trenings tilbud hele året. 
 
Alpingruppen har en sportsplan som bør revideres og oppgraderes. Dette gjelder blant annet 
oppdatering i henhold til Skiforbundets inndeling av årsgrupper etc. Det bør settes ned en gruppe som 
skal se på dette og lage et utkast til ny sportsplan som forelegges styret. Denne gruppen bør bestå av: 
Fra styret: 

 Erik Fjelstad 

 Tone Wammeli 

 Leif Åge Sørlie 
 
I tillegg må det være med 2-3 trenere. 
 

Funksjoner f. eks skileik/samlingsansvarlig/foreldrekontakter 
 
Skileik 
Bjørn Erik har beskrevet dette i en ”annonse” på facebook uten noe respons. Vi bør ha en kandidat 
innen skolestart. Hvis noen har en ide til person si i fra til Bjørn Erik. 
 
Samlingsansvarlig 
Thor Meland 
 
Hva forventes av foreldrekontaktene? 
Se referatet fra forrige møte. 
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Årshjul 
Sekretær har ansvaret for å oppdatere årshjulet. 
 

Støtteordninger/dugnadsplikter/renn neste år etc 
 
HIL må melde sin interesse for hvilke renn vi vil holde til Skiforbundet. Det har vært avholdt et møte 
internt hvor vi kom frem til følgende ønsker: 
 

 2 FIS renn SSL - lørdag 15.02 og søndag 16.02 

 Varingskollrennet SSL – et felles HL/TL lørdag 1. februar 

 Hakkebakkerennet – forslag søndag 26.01. Håper at dette skal bli avslutningen på Romerike 
Minitour 

 
Skal HIL være med å arrangere SG rangeringsrenn i 2014 må kompensasjonen først avklares med 
Akershus Skikrets. 
 
Uke 8 planlegges det ny Wintercamp. 
 
Diskusjonen rundt støtteordninger ble utsatt til juni møtet. 
 

Eventuelt 
Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt. 
 

 


