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Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 09/ 2013 
Nr.09/ 2013 
Dato:12.11.2013 
Sted: Hos Terje 

Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss 

Fravær: Erik Fjeldstad, Tone Wammeli, Hege Krogh 

 
Neste møte er berammet til tirsdag 10.12. kl. 19:30 hos Leif-Åge (julebord) 
 

Sak Agenda 

1 Gjennomføring av tidligere styrevedtak. 

2 Trenerkontrakter - Status. 

3 Treningstider i hall og på sne 

4 Skileik - Status  

5 Sportsplan – Årshjul – Møteplan - 

Funksjonsbeskrivelser 

6 Informasjon – Fra topp til bunn og i bredden. Vi må 

sørge for at all informasjon gjøres tilgjengelig 

7 Kleskolleksjon 

8 Økonomi - Status  

9 Sportslig – Status (spillmidler – søknad) 

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

11 Eventuelt 

 

 

 

 

Sak  Ansvar for aksjon 
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1 Tidligere Vedtak 
Melde oss inn i Bingoforeningen. Gjør dette fra og med 2014. 
Venter fortsatt på avtale i retur fra Torshov 

LÅS -> RMN 
 
BEG 

2 Trenerkontrakter - Status 
Erik skal overlevere kontraktene til Rolf Martin. 

 
 
 
 
 
Erik 

Sak  Ansvar for aksjon 

3 Treningstider i hall og på sne 
For gruppe 4, har fått tilbud fra barneidretten om å overta en del av 
timene deres på mandager ut november. Da de selv er på svømming 
eller skal ha juleavslutning 
Fortsatt at Varingskollen har stengt på mandager. 

 
 
 
LÅS 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

4 Skileik - Status 
Påmelding er i gang. Går litt trått. Men egentlig uten ekstern 
markedsføring. Foreslår å sette inn annonse. Prøver å fordele partier 
med ulik starttidspunkt, for å kunne gjenbruke instruktører. Arbeidet 
med å få avtale med instruktører pågår. 

 
Erik/Florence 
 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

5 Sportsplan – Årshjul – Møteplan -Funksjonsbeskrivelser 
Snakket om funksjonsbeskrivelse for foreldrekontakter som Hege 
hadde lagt frem for møtet. Ble kommentert at regler og 
bestemmelser. …. Er ulikt i gruppene. Videre må det fås med at 
utøverlistene, og utøvere som kommer til, eller slutter må meldes 
videre til medlemsansvarlig i idrettslaget.  
 

 
 
 
 
 
 
LÅS 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

6 Informasjon 
Kalle inn til et møte med noen støttefunksjoner, for å innhente 
innspill. Lufte en ny arena. Samle trenere, styre, foreldrekontakter og 
treningsansvarlige. 

 
 
LÅS 

Sak  Ansvar for aksjon 

7 Kleskolleksjon 
Venter fortsatt på varene 
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Sak  Ansvar for aksjon 

8 Økonomi - Status 
Medlemslister er videresendt il medlemsansvarlig i hovedlaget. Vi har 
fått hjelp av Ragnar til å trekke ut. 
Ikke alt leveres tilbake fra bruktmessa. Prøver å selge mer via f.eks 
Finn. 
Inntjening fra skimessa, er ikke lukket.  
Trenerlønn i år kan bli høyere enn budsjettert, men vi er kjent med at 
det har vært høy aktivitet. Viktig å ha fokus de siste to månedene. 
 

 
LÅS 
 
BEG 

Sak  Ansvar for aksjon 

9 Sportslig - Status 
Ingen tilstede for å kunne  gi et totalt bilde. Men vi vet at alle gruppe 
er i fullt vigør. Vanskelig å planlegge/gjennomføre samlinger grunnet 
manglende snø. 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

Vi kan nominere forslag til æresmedlem før årsmøtet.  

Forslag fra alpingruppa vil bli oversendt hovedlaget. HIL Alpin 

nominerer 2 navn. Disse er utelatt fra dette referatet  

 

Punktet med å melde tilbake til hovedlaget om hvordan nye 

medlemmer blir registrert. Vi støtter punktet fra de andre gruppene, 

om opplæring i bruk av WEB’n 

 

 

LÅS 

Sak  Ansvar for aksjon 

11 Eventult 
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Vedtak pr.  

 Vedtak 
 

Antall Enstemmig 

11.06.
2013 

Sette krav til deltagelse på 3 dugnader i løpet av en 
sesong. To renn og en annen type dugnad.  

 x 

11.06.
2013 

Den enkelte utøver må fortsatt betale startkontingent for 
å delta på renn. 

 x 

11.06.
2013 

Støtte for deltagelse under NM/landsfinaler: U21 og U18 
inntil 4000 forutsatt medlem i 3 år, U16 inntil 4000 
forutsatt medlem i 1 år, U14 inntil 3000 forutsatt medlem 
i 1 år. Søknadsfrist 1. juni. Saksbehandling i løpet av juni. 
Dokumenterte utgifter. 

 x 

11.06.
2013 

Annen type støtte, det kan søkes om inntil kr. 15000 pr. 
sesong. Begrunnet søknad. Styret avgjør om det er midler 
tilgjengelig for utdeling. Søknadsfrist 1. juni. 
Saksbehandling i løpet av juni. 

 X 

11.06.
2013 

Forhandlinger om ny avtale med utstyrsleverandør. Gå 
videre for å komme frem til en avtale med Torshov Sport. 

 x 

20.08.
2013 

Det arrangeres ingen felles familiesamling i desember  X 

24.09 
2013 

Vi melder oss inn i ”Bingoforeningen”. NOK 800,- per år.  X 

 

 


