
MØTEREFERAT 

Styremøte 18, 20/21 

Når: 02.11.21, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn 

Referent: Thoralf 

Til stede: Julius, Knut Helge, Fanny, Gunnar, Jonny, Frederikke, Cilje, Linn, Thoralf 

Meldt forfall:  

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. 

18.1 
Barmarksløpet 

- Julius redegjør for barmarksløpet, arrangører møter kl.17.00. Linn 
sender regneark for beregning av tid. 

Julius/Linn 

18.2 
Søknad til Sjustua 

- Linn utarbeider forslag til søknad. Det søkes om overføring av 
ubrukte midler. Søknadssum kr. 130000,00. Søker primært til 
vedlikehold av bygninger. Det forklares at mye har dukket opp og 
at pengene ikke nødvendigvis er brukt som det er søkt. 

 

Linn 

18.3 
Utstyr til konkurranser 

- Gjennomgang av klubbens utstyr som medlemmer kan benytte i 
konkurranser. Noen sleder må moderniseres med bedre 
bremseutstyr. 

 

18.4 
Møte med BYM, orientering 

- Thoralf. Jonny og Cilje tar befaring. Tidspunkt koordineres, Linn 
sender melding til Olav R med oss på kopi. Håndtering av søppel 
må inn i avtalen 

 

Linn 

18.5 
Årshjul 2022.  

- Frederikke orienterte om planer som gjelder FB, nettsider og 
årshjul. Lager et utkast til neste møte.  

- Det ønskes terminliste for faste aktiviteter.  
- FB, OMTK gruppe: Alle kan poste 
- FB, OMTK aktivitet gruppe: Fredrikke legger ut på gruppe 

 

Frederikke 



18.6 
Løpsmoderasjon nordisk 

- Det vurderes for neste år om det skal være en ekstra pott som kan 
benyttes, slik som for slede. Det må utarbeides regler for fordeling 
basert på søknader. 

 

18.7 
Trenerkurs 19-21 november 

- Fredrikke, Fanny og Christina Skorge deltar i klubbens regi. Flere 
medlemmer har meldt seg på selv. Linn snakker med Anneli og 
spør om hun vil ta trenerkurs og forplikte seg. 

Linn 

18.8 
Nosework kurs 

- Kurset avlyses, Linn informerer kursholder Linn 

18.9 
Kjøretillatelser 

- Linn søker om 7 stk. Samme antall som i fjor 
 

Linn 

18.10 
Rookie kurs 

- Tonje informerer om at Bodil Margrethe Dyre har kompetanse til å 
holde kurset og at man trenger 7 deltagere for å få kompensasjon 
fra forbundet. Klubben ønsker å ha kurset og jobber videre med 
saken. 

 

Tonje 

18.11 
Nøkler til Skolla  

- Tonje tar kontakt med DNT Hamar om etablering av nøkkelboks, 
eventuelt om nøkkel kan oppbevares hos Johanne Sundby som i 
fjor. Det blir en sak på neste møte om kontrakten skal fornyes eller 
man skal finne et sted som passer for flere grupper. 

 

Tonje 

 

18.12 
Påskjønnelse til de som arrangerte hundekjøreskolen 

- Egenandelsinnbetaling splittes mellom arrangørene, fire stykk. 
 

 

18.13 
Påskjønnelse til de som går ut av styret 

- Det gis en flaske vin i forbindelse med jul 
 

 

18.14 
Nordisk og juniorgruppa 

- Det overføres kr. 1000,00 fra kafeteriadrift til bevertning. 
 

 

18.15 
Utsending av kontingenter for 2022 

- Gunnar sender ut kontingenter ca. 10. desember med forfall 31. 
desember. 
 

 

18.16 
Vårsamling junior 

- Siste helg før påske blir det ikke kafeteriadrift, men vårsamling for 
juniorer 

 

 

18.17 
Nøkler til Skjelbreia 

- Frederikke har fått nøklene til Siw  

18.18 
Nøkkel til Søppelkontainer 

- Linn undersøker med Enebakk kommune Linn 

18.19 
Storcash 

- Linn undersøker hvem som har handlet Linn 

 
Neste styremøte er 7. desember? 


