
 

   

 

Styremøte 7.oktober kl 19.00 i Servicebygget 

Tilstede: Nils Anders Lien, Bjørn Tore Tandberg, Jens Skjerven, Anne-Hege Bjørndalen, 

Anstein Solum, Lillian Grønhovd. 

  

Sak 06-18 Ole Einars premiesamling: 

Ikke avgjort ennå – saken utredes fortsatt. 

 

Sak 10-19  Lagring av referater på vår hjemmeside 

Klart til start nå. Dagens legges ut. Holder 

tråden med Åsne i skiskyttergruppa. 

 

Lillian 

Sak 12-19 Seniorgruppa ønsker seg ryddesag og 

gressklipper.  Kjøpt inn, blir levert før 

høstdugnaden.  

 

Nils Anders 

Sak 15-19 Siden sist, runde rundt bordet 

Medlemsavgifter etterspørres  

Aktivitetsgebyr utstedes til 11 år og eldre 

etter høstferien.  

Fra skiskyttergruppa: Høyttalere ute i 

anlegget  – søker Gjensidigestiftelsen. 

Sparebank1-Renn her 7. og 8.desember. 

foreslått. Vedtas i kretsen 30.10.19 

Martin Lien ny trenerkoordinator.  

Oppstartskveld Skiskytterskolen torsdag 

10.oktober. Bjørn Tore Aasand tar 

oppstarten. Følger skiskytterskolens opplegg.  

Nye kikkerter og startnr bestillt og kommet.  

Klubbklær bestillingsfrist går ut 07.10.19.  

 

Skiskyttergruppa må avklare hvem som tar 

 

 

Nils Anders/Helge 

 

Jens / Skiskyttergruppa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

imot påmelding til snøsamling på 

Beitostølen. 

Kun 2 stk på Trenerkurs – kan det være en 

annen vinkling å se det på? Lære om 

skiskyting og hva dette går ut på. 

Gjør klar til snøproduksjon i disse dager. 

Møte snart. Få oppdaterte lister ift slutta og 

nye fra Åsne. Møtedato legges ut på 

hjemmesida.  

Litt smårep. på firhjulingen og beitepusser´n 

Spørsmål om plass til Skiguardhengeren inne 

i vinter? 

Nils Anders spør om: brukes kommunens 

Idrettsmedisinske tilbud? 15 og eldre-gruppa 

må få info om dette. 

 

 

 

 

 

Bjørn Tore T. 

 

 

 

Anstein 

 

Jens  

Sak 16-19 Høstdugnad: Søndag 13.10.19 kl. 9.00 

Bjarne har kjørt beitepusseren rundt lysløypa 

Rød lampe på standplass må byttes. LED nå. 

Kratt og gress rydding rundt omkring.  

Lampene istandsettes i den gamle lysløypa.  

Vasking Servicebygget 

Eikvang: gulvet på scenen må pusses og 

oljes/lakkes. Pusses og dekkes med papp nå 

pga samling til mandagen.  

Oppgavene fordeles etter antall oppmøtte. 

 

Sveinung/Bjørn Tore Aa/ 

Nils Anders 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 17-19 Neste møte 

Styremøte mandag 9. desember kl. 19.00  

i Servicebygget.  

 

Nils Anders 

 


