
Referat fra styremøte i skigruppa i Åsen IL  

31. august 2010 

 

Sted: Hjemme hos Astrid 

Tilstede:  Astrid Brevik, Paul Andre Ruud, Solveig Jahr, Rolf Hauger, 

Morten Johansen og Nina Amundsen.  

Ikke tilstede:  

 

1. Valg av nestleder 

Rolf Hauger ble valgt til nestleder for denne skisesongen. Det vil ikke si at han automatisk 

blir leder neste år. Alle i skigruppa skal være aktive å finne mulig leder. Det skal velges 

en person som skal være med i valgkomiteen. I løpet av sesongen skal det skaffes en 

revisor. 

Det kom forslag om å ha et eget årsmøte i skigruppa ca. 2 uker i forkant av Åsen  

hovedstyre sitt årsmøte.  

 

2.  Økonomi/sponsorer  

 

Mulige inntektskilder 

o Skilodd 

o Adventskalender 

o Selge kakebokser 

 

Mulige sponsorer 

o Romerike Elektro 

o G-Sport 

o Rimi 

o Rema 

o Eidsvoll/Ullensaker blad 

o Jos Granås 

o Akershus Liftutleie 

o Nordby maskiner 

o Nannestad Almenning 

o Jahr transport – Solveig undersøker 

o Felleskjøpet 

o Øsli mat 

o OSL 

o Stangeskovene 

 

Utgifter til juniorene er forventet å ligge på ca.10 000kr for landsrenn med 

overnatting og reiseutgifter. Alle juniorene vil få en vest m/reklame. Øvrige 

medlemmer vil få tilbud om å kjøpe en vest. 

Det kom forslag om å ha en egen sponsoransvarlig i Åsen IL til å ordne med 

sponsorer og kontrakter med mer. 

 

3.Arbeidsplan/oppfølging – ansvarlige 

 Paul Andre sjekker ut mulige inntektskilder og sponsoravtaler. 

 Paul Andre undersøker ang lagseil. Det koster ca.1500 kr. Finne en sponsor som 

kan sponse hele seilet. 

 

 Ny hjemmeside. Brukes til å legge ut info om treningstider, aktuelle skirenn, 

samlinger, åsenkarusell, avgifter med mer 



 Juniorene lager en blogg, hvor de har hver sin uke med ansvar for å skrive og legge 

ut bilder. 

 Rolf: snakker med web ansvarlig Geir Watterud ang. ny hjemmeside. 

 Sette opp internettadresse på alle lapper som blir gitt ut. 

 Rolf lager oversikt over hvem som har klubben sine rulleski 

 Rolf hører med Vegar Hokstad om 2 hjelpetrenere fra Nannestad videregående. 

 Astrid lager invitasjon til skitrening. Skitreningen begynner i uke 41 

Tirsdag 12/10 for barn født 2001-1996 og torsdag 14/10 for barn 2003-2005 

Paul Andre har holdt av Kringler Slattum skole tirsdager og torsdager kl:18:00-

20:00 

 Nina undersøker ang Telenor karusell – søknadsfrist 1.november. 

 Morten og Astrid kopierer invitasjoner til skitrening. 

 Morten fortsetter å se på mulighet for salg av snøkanon. 

 

Dele ut på skolene 

Preståsen Morten 

Eltonåsen og Kringler Slattum Astrid 

 

Barnehagene: 

Kringler Slattum Astrid 

Løkka 3stk og Holtertoppen 2stk Solveig 

Prestmosen 13 stk og Midtbygda 34 stk Nina 

Eltonåsen 17 stk og Holter 13 stk Nina 

Det vil si at det er ca. 82 barn som er skolestartere neste år. 

 

Familiesamling 

Det vil i år bli fellessamling på ski på Nordseter. Helgen 26.-28. november. 

Det er reservert 40 plasser. 

Pris pr. person er kr. 1095,- 

Prisen inkluderer: 

  Fredag: 2-retters middag inkl. kaffe 

  Lørdag; frokost, 1-retts varmlunchbuffet inkl kaffe, og 2-retters middag m/kaffe 

  Søndag: frokost og 1-retts varmlunchbuffet med kaffe 

  Gratis tilgang til trådløst nettverk både i fellesarealer og leiligheter. 

  Samlingsrom lørdag kveld for sosiale aktiviteter. 

Sengetøy og sluttvask er ikke inkludert i prisen, men kan leies til kr. 125,- pr. sett inkl. 

håndklær, sluttvask kr. 800,- pr. enhet. Man kan også ta med sengetøy selv og vaske selv. 

 

Trenerkabalen 

2003-2005   Rolf Hauger og Vegar Hokstad 

1997-2001    Bent Skatvedt og Jørgen Synnestvedt + 2 hjelpetrenere 

Juniorene      Bjørn Haga 

 

Forslag om å ha en klubbkveld, hvor man bruker folk i klubben som kan gi noen enkle 

smøretips og trenerene gir litt informasjon om utstyr før snøen kommer. 

 

Neste møte onsdag 20.oktober kl.18.30 i Lina Nordbys veg 10 (Eltonåsen) 

 

Holter 6.september 2010 

Nina Amundsen 

 


