
MØTEREFERAT 

Styremøte 02, 2022 

Når: 01.02.22, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn 

Referent: Linn 

Til stede: Linn, Fanny, Tonje, Gunnar, Frederikke, valgkomiteen (Ole Petter, Cilje) + 4 
kandidater til styreverv (Thorbjørg, Chris, Christina, Terje). 

Meldt forfall: Julius, Thoralf 

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. 

13.22 
Innkommen post 
Ingen.  

14.22 
Status fra valgkomiteen  
Ole redegjorde for innstillingen. Presentasjonsrunde.   

15.22 
Orientering regnskap 2021 
Gunnar orienterte om regnskap 2021. Regnskapet er godkjent av revisor.   

16.22 
Årsmøte 

- Gjennomføring – pt ser det ut som at vi kan ha et fysisk møte. 
Besluttes endelig ila februar. 

- Årsrapport – skrives på kalenderåret.  

 

17.22 
Avtalen med BYM 
Linn orienterte, prosessen går, Linn skal ha et møte med Olav Ringdal 
tirsdag 8.2.     

 

18.22 
Strømforbruk  
Undersøke mulig fornyelse av strømavtale, om det kan spares noe. Det 
ble diskuterte mulige løsninger / endringer for å redusere forbruk, for 
eksempel bytte ut panelovner i kafeteriaen. Det ble også nevnt installering 
av egen strømmåler i røkterboligen. Saken vil bli fulgt opp på neste 
styremøte.   

 

19.22 
Åpen dag – søndag 6. mars 
Fanny orienterte, og informert om at 6-7 fra trenergruppa stiller + noen til, 
bemanning ok.  

 

20.22 
Medlemskveld for gamle og unge 
Fanny orienterte. Det planlegges å arrangere på Sandbakken. Mål om å 
få inn ‘gamle travere’ og Rikke Bergendahl med foredrag fra tiden hun var 
i Alaska. Fanny og Linn holder i det. Gir beskjed til oldermannsligaen ++.  

 



21.22 
Status kafeteriadrift (salg, smittevernrutiner mm) 
Driften går helt ok, inntjening ok, som forventet mye lavere de helgene 
skiføret ikke er godt. Smittevern har fungert rimelig greit.  

 

22.22 
Renovasjon / søppeltømming, abonnement 
Avventer og ser om dette blir et problem (igjen).   

23.22 
Honorarar for bildebruk 
Det var flertall i styret for at dette i noen spesifikke tilfeller kan skje. Saken 
vil bli tatt opp igjen på et senere tidspunkt.   

 

24.22 
Deltagelse på organisert trening uten gyldig medlemskap  
Ifm forsikring - om klubbforsikringen har dekning på person som ikke er 
medlem (ikke har meldt seg inn enda).  
Styret vedtok maks 3 ganger totalt og på tvers av grener før innmelding. 
Linn skal sjekke ut med Thoralf (og evt forbundet) angående forsikring.  

 

25.22 
Eventuelt 

- Skilt til sledeløypa – flere skilt + infoskilt. Styret enig om at dette er 
ok, Tonje holder i det.  

- Jan Reinertsen – har sagt seg villig til å holde foredrag for 
medlemmer, avventer dato.  

- Oppvaskmaskin – Fanny kontakter Oslo storkjøkken om mulighet 
for leasing.  

- Vaffeljern – Linn har kjøpt.  
- Status dyck firehjuling – Linn sjekker ut med Julius.  
- Om vedtektsendringer – det er som tidligere diskutert ønsket å 

legge frem for årsmøtet noen forslag til vedtektsendringer (for 
eksempel medlemskategorier og tidsinndele hvilke verv som er på 
valg), vil bli diskutert igjen på neste styremøte.   

- Skolla / HHT - oppsagt avtale, styret ser etter noe lignende men 
mer anvendelig for flere (folk med innehunder, for eksempel).  

 

 
Neste styremøte er 1. mars kl. 18.30 


