
MØTEREFERAT 

Styremøte 19, 20/21 

Når: 07.12.21, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn 

Referent: Thoralf 

Til stede: Fanny, Cilje, Gunnar, Frederikke, Tonje, Linn, Thoralf 

Meldt forfall:  

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. 

19.1 
Konstituert nestleder, styrevedtak 
 

- Knut Helge Reiersgård trakk seg fra sitt verv som nestleder 
06.11.21. Fanny sa seg villig til å konstitueres som nestleder. 
Styret vedtok å konstituere Fanny som nestleder.  

 

 

19.2 
Årsmøtet, årsrapport, status styreverv 
 

- Frist for innsending av bidrag til årsrapporten er tirsdag 11.01.22. 
januar. Årsmøtet blir avholdt 24.03.22.  

 

 

19.3 
Oslo kommune, prosessen med fornyelse av kontrakt 
 

- Saken ligger nå til behandling hos BYM. Linn ber om status.  
 

 

19.4 
Kafeteriadrift 22 
 

- Fanny og Tonje begynner på handleliste for hele sesongen. Linn 
tar ansvar for storcash-handel og handler 13-19 desember. Det 
mangler nå kun fire helger for å få dekket opp kafeteriavaktene. 

 
 

 

19.5 
Canicross Jessheim/Nes 

- Styret er positive til dette og generelt til faste aktiviteter- også 

utenfor klubbens område. Frederikke tar kontakt med Frode 

Myrvang fra Nes, som melder seg på trenerkurs neste gang det 

arrangeres. Han vil virke som trener i canicross og 

langrenn/snørekjøring og har mulighet til å holde treninger fast på 

torsdager. 

 



19.6 
Leieavtalen på Skolla / Hamar DNT 

- Styret beslutter å si opp leieavtalen med Hamar DNT og ser etter 

noe nytt som er mer tilgjengelig for alle, ikke bare 

sledehundkjørere. Linn formidler vedtaket til HHT. Det skal sjekkes 

ut hytte på Synnfjell.  

 

19.7 
Treninger frem til årsmøtet 

- Det ble diskutert generelt om treninger, og strategien fremover. 

Det er opprettet en trener-gruppe på Facebook, arbeidet med å 

legge opp ‘ny stil’ begynner der.   

 

19.8 
Løpsmoderasjon (orientering) 

- Det er kommet inn 6 søknader for 2022 sesongen.  
 

19.9 
Politiattester for trenere 
 

- Personer involvert i trening med barn og ungdom skal ha gyldig 
politiattest. Linn fyller ut skjema for Tonje, Anneli, og Christina 
Skorge.  

-  

 

19.10 
Smittevern ifm bruk av brakka 
 

- Følger med på myndighetenes krav til smittevern og forholder oss 
til det.  Det blir booking system for Brakka en periode framover.  

-  

 

19.11 
Søknad Stiftelsen Sjustua (orientering)  
 

- Søknad ble sendt 29.11.2021. Søkt beløp til renovering og 
vedlikehold av Skjelbreia er på130000,00 kroner  

-  

 

19.12 
Årshjul 2022 
 

- Frederikke sender ut utkast på årsplan til alle, alle kommer med 
innspill til aktiviteter.  

-  

 

19.13 
Eventuelt  
 

- Anneli – skriver noe kort om seg selv og aktiviteten i Askim, deles 
på facebook og hjemmesider. Og inkluderes i årsrapporten.  

- Nytt forbrenningstoalett skal kjøpes inn. Kontrakt med kommunen 
skal først være på plass.  

- Om kjøring uten kjøretillatelse – sende en epost med heads up til 
medlemmer om bevissthet rundt dette og hvilke signaler vi har fått 
fra Oslo kommune. Thoralf komponerer en tekst, Linn sender den 
ut til alle medlemmer.   

- Styret bestemte at det skal være en kjøretillatelse permanent på 
Skjelbreia.  

- OMTK har fått mulighet til å søke NIF/NHF 15000 kr. for 
engasjering av trener. Frederikke sender søknad med kopi til Linn.  

- Status fra valgkomiteen = uendret. 
-   

 

 
Neste styremøte er 4. januar 


