
 

   

 

Styremøte 9. desember kl 19.00 i Servicebygget.  

Tilstede: Nils Anders Lien, Helge Bendiksby jr. , Sveinung Bergan, Bjørn Tore Tandberg, 

Anne Hege Bjørndalen, Jens Skjerven, Lillian Grønhovd. 

Sak 18-19 Gå igjennom referatet fra forrige møte: 

Medlemsskap sendes ut etter nyttår.  

Aktivitetsgebyr? Helst ikke sendes ut likt 

med medlemsskap. 

Akt.gebyr sendes ut først.  

Nils Anders 

Helge og Jens 

Sak 19-19 Har vi godkjente medlemssystem som er 

godkjente av NIF?  

 KlubbAdmin skal brukes, Idrettsforbundets 

system. 

 

Helge 

 

Sak 20-19  Oppdaterte lovnormer 

Mail fra Idrettsforbundet om at alle 

idrettslag må oppdatere loven sin innen 

01.01.2020.  

Vi må gå igjennom vårt idrettslags vedtekter 

og oppdatere disse etter gitte normer ift 

mailen.  

 

Lillian og Nils Anders 

 

Sak 21-19 Bruker vi ressursene riktig/fordeling? 

Skiskytterskolen er gjennomført med mange 

som bidrar – veien videre med 

nybegynnerne? 

Aldersgruppene: blir trenerressursene godt 

nok utnyttet?  

 

Skiskyttergruppa med Jens 

 

 

 

Sak 22-19 Utarbeide arbeidsinstrukser til de ulike 

vervene i styre 

Hver enkelt styremedlem sender sine 

oppgaver på mail til Nils Anders. 

 

 

Alle 



 

   

Lillian og Nils Anders sammenfatter dette 

med tanke på at valgkomitéen kan ha dette 

med seg til sitt arbeid senere. 

 

Lillian og Nils Anders 

Sak 23-19 Siden sist, runde rundt bordet 

Helge: Vikersund har spurt om lån av 

arenaen til reservearena 25. og 26. januar 

2020 

Møte med Modum kommune: 

Opprettholdelse av midler vi har fått fra 

kommunen tidligere. 

Løypekjøring Modum kommune: 

Opprettholder dagene mandag, tirsdag og 

onsdag her i anlegget.  

Sveinung: Hvordan holdt rennløypene etter 

snøfallet søndagsmorgen? Veldig bra.  

Bjørn Tore: Snølagt alt, runden i «havna» er 

evt. igjen – men da blir det ved neste 

kuldeperiode i så fall.  

Jens: Takker for snøproduksjongjengen og 

løypekjørerne for gode forhold i helgas renn. 

Takk til alle for godt gjennomført helg – bare 

gode tilbakemeldinger.  

Loddbøker?  

Sesongprogrammet er under utarbeidelse 

Snøsamling på Beitostølen. Helge trenger 

liste over hvem som skal betale selv, mailer 

Tarjei. 

Sparebanken1 renn avviklet i helga. 

Ren Idrett  er gjennomført for utøvere 13 år 

og eldre.  

 

Helge sjekker med Ester 

ang. Eikvang.  

 

Helge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anstein 



 

   

Hønefoss har ønsket anlegget her som 

reservearena til 18. og 19. 01. 2020 

Treningsrenn: Kretsen ber oss om å ha et 

tilbud som alternativ til Sparebank1-renn, 

kveldsrenn på ukedager. 

Simostranda: 11.02.2020 kl. 18.00 

Påmelding ved oppmøte. 

TD kurs 04.01.2020: Jens er kursholder – 

oppfordrer foreldre til  å delta.  

 

Sak 24-19 Neste møte 

Styremøte mandag 17.02.2020 kl. 19.00 

 

Nils Anders 

     

          

Ref., 09.12.19, 

Lillian Grønhovd. 

 

 

 

 


