
MØTEREFERAT 

Styremøte 7, 2020/21 

Når: 10.11.2020, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia 

Møteleder: Linn 

Referent: Linn  
 

Til stede: Julius, Siw, Linn 

Meldt forfall: Gunnar, Tonje, Fanny, Fredrik 

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. Tidsfr. 

7.1 
Innkommen post 
 
Flyttemelding fra medlem mottatt, levert kasserer. 

Gunnar   

7.2 

Utbedringer av bygninger på Skjelbreia / søknad 2021 Stiftelsen 
Sjustua 

Som tidligere diskutert vil søknad til stiftelsen 2021 rettes til 
vedlikehold og utbedringer som må gjøres. Det ble planlagt en 
gjennomgang av utbedringer som må gjøres (klubbhus og 
røkterbolig) ila inneværende uke. Medlem Ole Petter Bakkene (OP 
Bakkene) skal lage en kort tilstandsrapport. Søknad til stiftelsen vil 
bli utarbeidet av styret ila november.   

Styret / 
Linn 

 

7.3 

Leie av Søvollen til Femundløpet  

Tonje skal undersøke om det går an å avbestille, og i så fall hvor 
lang tid i forveien. Det ble diskutert at vi muligens bør la være å 
bestille Søvollen nå, med bakgrunn dagens smittesituasjon og 
tilhørende restriksjoner.  

Tonje  

7.4 

Kafeteriavakter 2021 

Det var enighet i styret om å planlegge for kafe/kiosk-drift i 2021, 
selv om dette på grunn av tidens smittesituasjon og restriksjoner blir 
med forbehold. Det ble bestemt å sende ut epost + dele på omtk.no 

Linn  



og facebook en oversikt over aktuelle helger og med oppfordring om 
å melde seg til vakter.   

7.5 

Oppsummering Barmarksløp 29.10 
 
Årets barmarksløp vel gjennomført i perfekt høstvær med 33 stk 
påmeldt i totalt 10 klasser. Et par tilbakemeldinger om enkelte ting 
som ikke fungerte helt optimalt – dette tar vi med oss og forbedrer til 
neste års løp.  
 

:)  

7.6 

Rutiner ifm utlån av utstyr  
 
Det er erfart at utstyr lånes fra Skjelbreia uten avtale / at styret er 
forespurt. Medlemmer har mulighet til å låne og bruke klubbens 
utstyr, men det skal være avtalt i forkant. På bakgrunn av dette ble 
det bestemt å sette lås på utstyrsboden. Når låsen er på plass vil 
det bli lagt ut på omtk.no + FB informasjon om hvem man 
henvender seg til for å få oppgitt kode til nøkkelboks.    

Fanny   

7.7 

Løypedugnad / skiltoppsetting  

Det ble foreslått på halvårsmøte å ha løypedugnad, løypene må 
ryddes for nedfallstrær og løypeskilt må settes opp. Julius skal ta 
kontakt med Ulf og Knut Helge som er kjent i løypene, og undersøke 
når det kan være aktuelt med dugnad. Når tidspunkt er bestemt vil 
det bli informert ut til medlemmer om å delta på dugnad.  

 

Julius   

7.8 

Eventuelt 

- Løpsmoderasjon – ingen søknader mottatt. Det ble bestemt 
å utsette fristen et par uker. Dette blir informert om på 
omtk.no + FB + epost (Linn).  
 

- Siw: har undersøkt muligheter for å ha torsdagstreninger 
også utenfor Enebakk. Helene og Magnus (Sarpsborg) vil 
gjerne arrangere noen treninger. Dette blir i tillegg til 
treningene i Østmarka (Siw).  
 

  

 
Neste styremøte er tirsdag 1. desember 


