
 

       

 

Styremøte 17.02.2020  kl 19.00 i Servicebygget.  

Tilstede: Nils Anders Lien, Sveinung Bergan, Ester Nes Ramstad, Anne Hege Bjørndalen, 

Jens Schjerven, Helge Bendiksby jr., Anstein Solum, Lillian Grønhovd. 

Sak 1-20  

 

Gå gjennom referatet fra forrige møte 

Forslaget om å påskjønne de fire som kjører 

løyper hele vinteren og de to som har 

ansvaret for snøproduksjonsutstyret, ble 

vedtatt. 

 

 

Nils Anders  

Sak 2-20  

 

Har oppdaterte lovnormene. 

Skal presenteres på årsmøte. 

For lagring på harddisk, lage eget 

kapittel/undertekst med Lov godkjent med 

endring under. Innholdsfortegnelse først og 

så lagshistorikk. 

Nils Anders  

 

 

 

Lillian 

Sak 21-19  

 

Bruker vi trener ressursene riktig/fordeling, 

har dere gjort dere noen tanker om dette 

Jens? 

Kontraktene gjelder ut april, evaluering og 

trenermøte før ny sesong.  

Trener nybegynnere: Hedda Synnøve 

Tandberg. Martin Lien har fortsatt 13 – 14 år.  

 

 

Jens 

 

 

Sak 22-19  

 

Utarbeide arbeidsinstrukser til de ulike 

vervene i styre, må gå videre med dette 

Hver og en lager forslag på sine oppgaver – 

sendes til Nils Anders. 

Mål: Lage et årshjul for hovedstyret/laget. 

 

Alle 

Sak 3-20  

 

Siden sist, runde rundt bordet 

Nils Anders: Utdeling fra Sparebanken – vi 

 

 



 

       

må huske på å registere oss og søke på 

prosjekter.  

Samme med Bygdeposten – annonsert at de 

skal gi ut midler til helsefremmende tiltak.  

Anstein: Loddsalg er godt i gang. 

Sveinung: Ønsker seg oversikt over 

treningstider til de lagene som bruker 

arenaen ift løypekjørerne.  

Helge: Armaturen i lys-stolpene må byttes, 

og kablene bør legges i jorda. Stolper som 

må byttes òg.  

Vannkummen må dreneres mer. Overvannet 

kommer over i kummen ved mye regn.  

Kulefangere/blyfanger bak skivene i 

jordvollen – kan komme forbud eller pålegg. 

Jens: Gjennomført sponsorrenn – vellykket!  

Alle klubber kommer til å bli pålagt å ha en 

egen barneidrettsansvarlig (barn opptil 12 

år). Styret mener det kan legges til en person 

som allerede er i systemet. 

Ester: Ved utleie: Utfordringer når noe blir 

ødelagt, avtalen at det skal repareres og det 

fungerer som oftest greit. Men hva når det 

ikke følges ift avtalen..? 

Justere utleiepris: hvor ofte kan den 

justeres?  Ønske om å samkjøre papir og 

såpelevering fra Nor Engros.  

Utfordring med vask etter arrangement – 

mye dårlig vask etter utleie.  

Anne Hege: er utleie for lavt priset? Også må 

Ester få beskjed om reservearena ift Eikvang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens lager søknad fra 

Skiskyttergruppa, arena og 

gravearbeid i samarbeid 

med Bjørn Tore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Lage kontrakter til utleie, reservearena må 

også ha en depositum. 

Simostranda IL 75 år – jubileum 8.7.2020 

- tas oppigjen på neste møte.  

Gulv scene – hva gjøres? Slipe, olje, laminat, 

plater, belegg?  

Lavterskelrenn tirsdag 11.02.2020 

gjennomført – sender ut påmeldingsavgifter 

til klubbene. Vellykket.  

Markedsføring av oss selv? Hjemmesida må 

brukes mer og bedre, legge ut mer fra renn.  

 

Hovedstyret? 

 

 

 

Seniorgruppa 

 

Helge 

 

 

Skiskyttergruppa ved Jens 

 

Sak 4-20  

 

Forberedelse til årsmøte: 

Dato: onsdag 1.april 2020 kl. 19.00 

  Utsatt !! 

Sak 5-20 Neste møte 

er årsmøtet.  

 

Nils Anders 

 

         Ref. 17.02.20 

         Lillian Grønhovd 

 

Justert 16.03.2020 pga helsemyndighetenes bestemmelser. LG. 

 

 

 


