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Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 10/ 2013 
Nr.10 / 2013 
Dato:10.12.2013 
Sted: Hos Leif-Åge 

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

Fravær: Erik Fjeldstad og Terje Nummedal 

 
Neste møte er berammet til onsdag 22.01.2014 kl. 19:30 hos Tone Wammeli 
 

Sak Agenda 

1 Gjennomføring av tidligere styrevedtak 

2 Budsjett 2014 

3 Årsmøte 2014 

4 Skileik - Status  

5 Sportsplan – Årshjul – Møteplan - 

Funksjonsbeskrivelser 

6 Videre oppfølging fra det åpne møtet med 

styre/trenere/foreldrekontakter 

7 Rennsesongen 

8 Økonomi - Status  

9 Sportslig – Status  

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

11 Eventuelt 
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Sak  Ansvar for aksjon 

1 Gjennomføring av tidligere styrevedtak 
Innmelding i Bingoforeningen skjer fra 2014. 

 
Rolf Martin (?) 

Sak  Ansvar for aksjon 

2 Budsjett 2014 
Vi må få grunnlagstallene fra Ada Ekstrøm 

 
Rolf Martin 

Sak  Ansvar for aksjon 

3 Årsmøte 2014 
Dato for årsmøte bestemmes i januar. 
 
I forbindelse med konstituering av nytt styre er det viktig å 
opplyse/bevistgjøre styremedlemmene i forhold til de ulike 
oppgavene tilknyttet de ulike rollene i styret. Det skal tidligere være 
utarbeidet funksjonsbeskrivelser for de ulike rollene i styret. 

 

Sak  Ansvar for aksjon 

4 Skileik - Status 
100 påmeldte så langt. Følgende DM’er skal leveres på skolene: 

 Freeski DM 4. til 6. klasse 

 Skileik DM 1. til 3. klasse 
 
Varingskollens beslutning om å holde stengt på mandager får 
konsekvenser. Det skal finnes plass til både trening og Skileik på 
tirsdager, og det vil bli trangt. Vi har derfor ikke planlagt med like 
mange plasser som vi ellers ville ha gjort. 
 
Kick-off for Skileiken er flyttet til tirsdag 17.12. Det mangler dessverre 
fremdeles noen instruktører. 
 
Planleggingsmøte med hensyn på den praktiske gjennomføringen er 
planlagt 11.12. 
 
Florence er klar for å sette opp aktiviteter også etter vinterferien. 
 
Varingskollen planlegger å holde stengt mandager til og med onsdager 
fra 1. april. 
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Sak  Ansvar for aksjon 

5 Sportsplan – Årshjul – Møteplan - Funksjonsbeskrivelser 
Det ble bestem at neste møte skulle være hos Tone onsdag 22.01 og 
at Hege skulle sette opp et forslag til møteplan for vinter/vår 2014. 

 
Hege 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

6 Videre oppfølging fra det åpne møtet med 
styre/trenere/foreldrekontakter 
Det var enighet om at møtet ble positivt møtt av trenere og 
foreldrekontakter og at det bør gjentas. 
 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

7 Rennsesongen 
Karusellrenn 
Det skal avholdes 3 karusellrenn. Gruppe 3 og 4 har ansvaret for disse 
rennene, og det må finnes en ”prosjektleder” som kan ta på seg 
hovedansvaret for gjennomføringen. 
 
Påmelding 
Vi ble enige om å bruke ”deltager.no” for våre renn med unntak av FIS 
rennene som vil bruke ”min idrett”. 
 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

8 Økonomi - Status 
Vi holder oss innenfor budsjettet i forhold til innkjøp. Det er ryddet 
opp i alle gamle saker og vi er à jour før 2014. Lønnskostnadene er 
noe over budsjett, men dette kan være en feilføring. Dette vil bli 
sjekket opp. 
 

 
 
 
 
Rolf Martin 
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Sak  Ansvar for aksjon 

9 Sportslig - Status 
Økonomiansvarlig skal ha kopi av alle trenerkontraktene fra sportslig 
leder. Dette har han ikke per i dag (for 2013/2014 sesongen). Styret 
har heller ikke status med hensyn på om alle har signert 
trenerkontrakter.  
 
Treningene er i gang i Varingskollen og samlingene går som planlagt. 
Mange Hakadal Alpin løpere tilknyttet de ulike skigymnasene gjør det 
bra i renn, spesielt Thea Stjernesund.  
 
Det er noe usikkert om det blir arrangert Winter Camp i vinterferien 
på samme måte som i 2013. Gruppe 1 og 2 har signalisert at de skal 
trene, men er ikke interessert i et så omfattende tilbud. Et tilbud for 
gruppe 3 og 4 er avhengig av at noen melder seg som organisator. 
 

 
 
 
 
Leif-Åge 

Sak  Ansvar for aksjon 

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

Se referat fra Hovedstyret på HIL hjemmesider. 

 

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 

10.12 
2013 

Vi bruker ”deltager.no” til påmelding for våre renn med 
unntak av FIS rennene som bruker ”min idrett” 

 X 

 

 


