STYREMØTE
23. MAI 2017
LØRENSKOG SKIKLUBB, HOVEDLAGET
Tilstede: Mattis Thørud, Helene Frogner, Annelise Flaa, Oddvar Nordheim, Magnar Olsen,
Øivind Schjønberg, Eva Foss, Anne Marte S. Solberg
Sted: Skihytta
Konstituering og organisering
Konsituering ble gjort på årsmøtet:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Utdanningskontakt:
Styremedlem:
Styremedlem:

Mattis Thørud
Magnar Olsen
Eva Foss
Øivind Schjønberg
Anne Marte S Solberg
Annelise Flaa

Anne Marte ble på styremøtet valgt til å være sekretær og Øivind er kontaktperson for
skihytta for utleie og vedlikehold.
Mattis tar seg av inkommende mail. Gruppene henter egen post i postboksen og Eva tar med
generell post og regninger.
Revisor
Vi må ha en revisor. Samme person kan ta både hovedlaget og gruppene. Vi hyrer ikke inn
et revisjonsbyrå, men er enige om at vi kan godtgjøre studenter om nødvendig. Prøver først
å få inn noen på dugnadsbasis. Sender ut en mail til gruppene om noen kan ta dette
oppdraget.

Status i gruppene
Alpint:
Er i full gang med trening fra 1. mai. Har barmarkstreninger 3 x per uke, det kan være
sykling, generell barmarkstrening, judo og annen alternativ trening.
Har skisamling i juni. Gruppa har 30-35 aktive og av disse deltar ca 8-10 på samlinger.
Har som mål å ha 40-45 døgn på ski i perioden mai – november.
Har fått inn en god hovedtrener Dan, en ildsjel og stor ressurs for alpintgruppa.

Fellesgruppa:
13. juni arrangerer de skarpskyting på Losby. 16-17 personer deltar på dette og det er
rifleskyting på bane.
Til høsten fortsetter de med luftgevær, plikasting og vedhogging på skihytta. De møtes
annenhver fredag og er fleksible dersom skihytta leies ut.
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Skiskyting:
Startet ny sesong i begynnelsen av mai. Har trening mandag, onsdag og torsdag (for 13 +).
Alternativ til trening kan være deltakelse på BDO-mila, terrengløp og de deltar også på noen
av langrennstreningene. Holder på til 19. juni.
Søndag 26. juni drar en gjeng på camp på Beitostølen og i august er det flere som er med på
tilsvarende opplegg i Holmenkollen.
Arrangerer Lørenskogmarsjen og terrengløp i september.

Langrenn:
Full gass i gruppene fra 1. mai. Har noen rekrutteringsproblemer på de yngste på grunn av
dårlige vintre. Tilbyr barmarkstrening fra 7 år i perioden 17. mai til høstferien
I de eldste gruppene har vi utvidet samarbeid med klubbene på Nedre Romerike.
Våre to satsende juniorer bytter nå klubb til Kjelsås, hovedsakelig for å få et miljø rundt seg.
De andre deltar i en egen junior og langløpsgruppe, disse har Birken som mål og har 2
fellestreninger i uken. Her er det mulighet for foreldre å delta – her er alle hjertelig
velkommen! Stor HL-gruppe – alle får delta på Lygna om de har lyst til å satse.
12 av jentene deltar på sommereventyret i Meråker i juni.

Forslag til saker vi vil jobbe med framover
•

Se på muligheter for å felles jobbe med rekruttering

•

Felles klubbsamling i september
-

Se på muligheten for en felles samling i Marikollen der gruppene har hvert
sitt sportslige opplegg med rullering + lunsj og pizza

•

Felles premieutdeling
-

Har satt av 25.04. Må se på løsninger for at dette arrangementet igjen kan
bli en hyggelig sammenkomst for alle gruppene med morsomme innslag.
Annelise tar tak i dette.

Status Økonomi
•

Eva tar over for Marianne i juni, de setter seg sammen og sørger for en god
overføring

•

Magne legger styret inn i Altinn -evt må kanskje også Mattis registrere noe?

•

Arven etter Hans Andreas Feiring på 1 million kroner er på konto. Vi lager en plan for
hvordan disse pengene skal brukes på best mulig måte for klubben

•

Vurdere å ta i bruk Visma E-Accounting
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Skihytta
•

Vi må se på hvordan vi kan markedsføre utleie av skihytta bedre

•

Må gjøre noe med avløpet. Magnar og Øivind tar tak i dette, vil be om tilbud på nytt
avløp fra rørleggere

100-årsjubileet
Lørenskog Skilubb er 100 år i 2019 og det må og vil vi feire.
Jubileet vil vi markere på ulike vis – på neste møte legger vi en plan for videre arbeid med
dette! Anne Marte er «prosjektleder» for 100-årsjubileet.
Dersom Skihallen åpnes samme år hadde det vært en ide å ha et jubileumsrenn for langrenn
og alpint i forbindelse med åpningen. Vi bør uansett ha et møte med Skihallen snarest mulig
for å diskutere dette i tillegg til et generelt samarbeid.

Rasta, 30.05.2017
Anne Marte Solberg (referent)

Lørenskog Skiklubb

www.lorenskogski.no

