
MØTEREFERAT 

Styremøte 01, 2022 

Når: 04.01.22, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Fanny 

Referent: Thoralf 

Til stede: Ole Petter, Cilje, Frederikke, Tonje, Julius, Thoralf, Fanny 

Meldt forfall: Linn, Gunnar 

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. 

1.22 
Innkommen post 
Det er ikke kommet inn post  

2.22 
Kasserer er i rute med regnskapet 

 

3.22 
Årsmøtet avholdes i henhold til retningslinjer på aktuell dato. Dersom det 
ikke er mulig å holde fysisk møte blir det digitalt. Årsmøtet vil ikke bli 
utsatt. 
 

 

4.22 
Frederikke utarbeider årshjul som viser ½ årlig aktivitetsplan. Det legges 
ut på nettsiden og er dynamisk.  

5.22 
Foredrag med Jan Reinertsen planlegges av Tonje. Avholdes på en 
ukedag, publikum betaler egenandel for å høre på. Tema er ikke bestemt. 
 

 

6.22 
Diverse kurs (skiteknikk, is-sikkerhet, trener2) Det er ønskelig å avholde 
kurs i flere kategorier. Skikurset blir 4x 75min. og holdes på torsdager. 
Kurset skal være selvfinansierende. 
Frederikke holder i Is-sikkerhetskurs, det er ønskelig at juniorgruppa er 
med. Arrangeres i en helg. 
Det ble diskutert om klubben skulle utdanne flere T1 enn T2. Det følger en 
forpliktelse til å virke som trener om klubben betaler utdanning. Det vil bli 
informert på årsmøtet om hva T1 og T2 innebærer. 
 

 

7.22 
Åpen dag avholdes søndag 6. mars. Lokalmedia inviteres og det vil være 
mulighet for å kjøre hundespann, salg av mat og drikke. Juniorgruppa skal 
være med. 
 

 

8.22 
Kafeteriadrift fremover (bemanning og smittevern) 

 



Det må ikke være stoler til fler enn 20 stk. i lokalet. Vakten må være til 
stede i hele åpningstiden. Ved stor pågang av kunder er det nødvendig 
med tre personer på vakt. 
 

9.22 
Hjemmesiden. Fredrikke trenger en uke til før den kan aktiveres. 

 

10.22 
Hytta Søvollen, smittevernplan. Tonje sender ut info om at de som har 
brukt hytta melder fra til klubben, dette grunnet smittesporing. Nasjonale 
regler for smittevern gjelder. Det finnes ingen oversikt over antall rom 
 

 

11.22 
Status fra valgkomiteen. Ole Petter ringer alle styremedlemmer i løpet av 
uka. Innstilling til nytt styre er klart om 14 dager.  

12.22 
Eventuelt 
Årsberetning: Cilje skriver om Canicross, Linn kontakter Siw vedr. nordisk. 
Hjertestarter: Fredrikke endrer tekst på hjemmesiden for hjertestartere og 
sørger for bytte av elektroder. 
 

 

 
Neste styremøte er 2. februar kl. 18.30 


