
Referat fra styremøte i skigruppa i Åsen IL  
20. Oktober 2010 
 
Sted: Hos Nina 
Tilstede:  Paul Andre Ruud, Solveig Jahr, Astrid Finstad og  

Nina Amundsen. Bent Skatvedt og Jørgen Synnestvedt var 
med på første del av møtet. 

Ikke tilstede: Rolf Hauger og Morten Johansen 
 
1. Skisamling: invitasjonen deles ut på trening 26.10 og 28.10. Den legges også ut på 

hjemmesiden. Påmeldingsfrist 4.11 (Nina lager invitasjon) Bent og Jørgen lager 
rammeprogram for skisamling. Det oversendes til Rolf som legger det ut på hjemmesiden. 

2. Åsenkarusellen: Paul Andre søker om deltakelse i Telenorskikarusell. Søknadsfrist 
1.november. 

3. Trenergodtgjørelse:  
4. Treningsavgifter: sendes ut i desember (purring rett over jul). Skigruppa bestemte å øke 

treningsavgiftene noe i forhold til i fjor. Juniorer 1000 kr, 11-13 år 800 kr, 8-10 år 600 kr 
og 5-7 år 500 kr. Denne økningen begrunnes i at det ikke lenger er salg av julekalendere 
(lodd), det er ønskelig å ha med trenere på samling, det er ønskelig med klubbkvelder og 
avslutning av skisesongen. 

5. Deltakerliste: sendes over til kasserer 30.november. Kasserer skal da ha de nye 
treningssatsene. Det er viktig at det er opprettet medlemskap for de som er med i Åsen il. 
Da er man forsikret på fellestreningene. Det skal lages et skriv om innmelding og 
medlemskontigent   (Paul Andre har ansvar) 

6. Skilisens: – må løsese f.o.m 13 år for de som skal gå skirenn. 
7. Økonomi/sponsorer/inntekter: Paul Andre søker OSL, RB og Felleskjøpet om midler. 

Astrid undersøker hvordan fremgangsmåten er for å søke om midler i OSL. Klubben tjener 
på hvert ullmax plagg som blir solgt. 

8. Eventuelt: Astrid undersøker hva det vil koste å ha en Kalas vest som” klubbvest”. 
Solveig undersøker luer med klubblogo. Astrid lager skriv om overtrekksdress, ullmax, G-
sport sin avtale (20% på langrennsutstyr og 15% på alt annet.) 
 
 
Neste møte blir tirsdag 23.november kl:18.00 på Kringler Slattum 

 
 
 
Holter 01.11.2010 
Nina Amundsen 


