
Saksdokument styremøte nr. 3/2022, torsdag 17. februar

Innkalt: Hans Olav Hygen, Terje Linløkken, Dag Haugland, Camilla Svensvik, Jenny Emilie Herredsvela,
Øyvind Haug, Karl Gustavsen og Odin Tellesbø.
Forfall:
Sted: Fysisk møte, kl. 19:00-21:30 på Il Padrino
Alternativt ved mye sykdom, digitalt på: Google Meet, meet.google.com/oxy-posa-zyc

Sak nr. Innhold Ansvar

9/2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 24. januar.
Referatet ble godkjent.

Alle

10/2022 Årsmøte, 7. mars kl. 1800 Marikollen klubbhus
Godkjenning av styrets årsberetning med underskrift av styrets medlemmer.
Godkjenning av regnskap 2021 med underskrift av styrets medlemmer.
Gjennomgang av budsjett 2022.
Gjennomgang av innkomne forslag.

● fullmaktsmatrise
● Veien videre - rekruttere og beholde
● Klubbmesterskap pre-o 27. april

Påmelding er åpnet og invitasjon er sendt ut til medlemmene på e-post, FB og
hjemmesiden.
Status valg

Vedtak:
Årsberetning godkjent.
Regnskap godkjent.
Budsjettet godkjent. Styret ønsker å bruke midler til utvalgte løp, der klubben
betaler felles bussreise og løpsutgifter for alle medlemmer.
Oppfordre medlemmer til å stille på årsmøtet.
Valg, alle verv er på plass med unntak av tur-o som vil ha en flat struktur.
Medlemskontingent, beholdes på samme nivå som 2021.
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11/2022 Hvordan rekruttere og beholde - oppfølging fra klubbkvelden
Se bilde av oppsummeringen fra møtet som ligger i styremøte-mappa.
Avklare veien videre?
Oppfordre voksne til å delta på treninger
Familieaktiviteter med rekrutter, ungdommer og juniorer - Blodslitet
samlingen, Snø, klatreparken
Klubbeffekter - ungdomsgruppa skaffer genser selv,
Samlinger og løp for hele klubben - satt av midler i budsjettet
Faddere - plukke ut løp, arrangementer og samlinger og følge opp nye
medlemmer og foreldrene til rekrutter
Klubbhus - ønskelig med et samlingssted, Sandbekken er positive til at
vi kan ha kveldsmat.
Markedsføring sosiale medier - satt av penger i budsjettet, Hans Olav
ansvarlig

Alle



Rekruttere fra skoler - Dag og rekruttutvalget er i dialog med Lørenskog
kommune, informasjon ut til skoler om treningstilbudet.
Ta med en venn - følges opp av treningsutvalget
Minirekrutt - krever at vi får tak i en egen trener
Sikre overgangen - felles aktiviteter på treninger, sosiale treff, samlinger
Foreldreaktiviteter - samtidig som felles treninger
Kvalitet på treninger - viktig
Velge ut noen løp
Gi ungdommene og yngre juniorer oppgaver
Samarbeid med naboklubber - samarbeid med Fet
Rekruttere nye medlemmer til utvalg og komiteer
Veteransamling - få noen til å ta ansvaret.
Rekruttere fra skogtrim og Stolpejakten

Viktig å holde varmt i ulike komiteer og utvalg

12/2022 Eventuelt
Bestilling av klubbdrakter til ca. 1. mai. Dag følger opp.

Neste styremøter: Mandager kl. 2000-2100, hvis digitalt på Google Meet:
meet.google.com/oxy-posa-zyc

● Mandag 28. mars kl. 1900, digitalt på Google Meet eller fysisk på Il Padrino

Referent: Odin


