STYREMØTE
6. JUNI 2017
LØRENSKOG SKIKLUBB, LANGRENN
Tilstede:
Forfall:
Sted:

Mattis Thørud, Linda Brunborg, Hans Olav Hygen,
Jon Christhopher Knudsen,Vibeke Hetle, Anne Marte S. Solberg
Trond Moengen
Jørgen Moes vei 15

KONSTITUERING
Styret i langrennsgruppa er konstituert som følger:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig
Styremedlem:
Styremedlem:

Mattis Thørud
Anne Marte S. Solberg
Linda Brunborg
Jon Christopher Knudsen
Hans Olav Hygen

I tillegg møter sportslig ansvarlige på styremøtene; Vibeke Hetle og Trond Moengen
ORIENTERING
Mattis orienterte om følgende saker;
- Styremøte i hovedlaget
- Planer om 100-års jubileum
- Rulleskianlegg Losby
- Skileikområde
- Hovedlandsrenn
ØKONOMI
Gruppa har god økonomi og alt skal være oppdatert.
STATUS I GRUPPENE
Alle grupper er i full gang med treninger. Den yngste gruppa er veldig liten og vi er nødt til å
gjøre noe med rekrutteringen. Vi lager en kampanje til høsten og vil lage en film som kan
brukes på facebook. En mandagstrening i august brukes til filming av gruppene 7-12. I tillegg
klippes det inn noen innslag fra de største gruppene fra f.eks rulleskirenn og de største i full
fart på ski for å få inn litt fart og spenning. Inviterer til åpen dag eller åpen trening der barn
kan komme for å prøve. Det kalles inn til nytt styremøte i slutten av august/begynnelsen av
september der dette blir hovedtema. I mellomtiden oppfordres alle til å komme med innspill,
og gjerne sende eventuelle filmsnutter fra skiaktivitet med barn til Jon, som vil sette sammen
en liten «reklamefilm» vi kan bruke.
SOSIALE TILTAK
Mangler oppmann på gruppe 11-12. Viktig å få inn noen som får til å få med utøverne på
skirenn. I tillegg er det kjempeviktig med sosiale arrangement, som
sommer/høst/jul/påskeavslutninger, grilling og kveldsmat etter treninger – overnattingstur
osv. Vi har nok penger til å gjøre mange sosiale tiltak.
Også mulig å ha to oppmenn; en på det sportslige og en på det sosiale.
Anne Marte innkaller til oppmannsmøte i september der vi planlegger og fordeler oppgaver
for vinterens dugnader.
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KLUBBKLÆR
Vi ønsker oss flere klubbklær; f.eks t-skjorte, langermet trøye til rulleski/sommeraktiviteter,
samt buff, boblejakke, bag osv: Mattis forespør et par kandidater som kan ta ansvar for å
koordinere dette.

Rasta, 07.06.17
Anne Marte S. Solberg (referent)
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