
Referat fra styremøte i skigruppa i Åsen IL  

25. Mai 2010 

 

Sted: Røtterudmoen 

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

Nina Amundsen, Bjørn Haga, Gry Lamøy 

Ikke tilstede: Astrid Finstad, Morten Johansen  

 

1. Velkommen og introduksjon av medlemmene 

 

2. Tar opp igjen i neste møte: 

 Valg av nestleder 

 Skigruppa bør tenke på fremtidige til styret 

 En person til valgkomiteen 

 Revisor? Noen som har kontakter eller liknende? 

 

3. Økonomi (budsjett/regnskap/drift)  

 Budsjett ble godkjent under møtet 

 Mulige inntektskilder 

o Skilodd/Adventskalendere 

o Loddsalg ved premieutdeling ved siste karusellrenn 

 Trenger sponsorer. Paul Andre sjekker ut noe her. 

 Mulige sponsorer 

o Romerike Elektro 

o G-Sport 

o Rimi 

o Eidsvoll/Ullensaker blad 

o Johs Granås 

o Akershus Liftutleie 

o Foss Sport 

o Nordby maskiner 

o Nannestad Almenning 

o Jahr transport – Solveig undersøker 

 

4. Arbeidsplan/oppfølging – ansvarlige 

 Salg av snøkanon - Morten  

o Verdi per dags dato 

o Kai Sørum sitter på dokumentasjon 

o Skigruppa legger frem for hovedstyre hva vi anbefaler/gjør. 

o Kan Morten sjekke ut noe her? 

 Rulleski - Rolf 

o Rolf lager oversikt over hvem som har rulleskiene.  

o Det skal være 5 nye og 5 gamle par rulleski. 

o Sjekk ut dette med Jørgen Synnestvedt, Bjørn Haga og Harald Olsen. 

 Hjemmesiden – Rolf og Paul Andre 

o Ønske at denne benyttes. Skal muligens gå over til ny. 

o Skal sjekke opp hva som gjelder, og hva som må gjøres her.  

 

5. Møteplan for året 2010/2011 

Det er satt opp 4 møter med oppmøte på Røtterudmoen kl. 18:30 – 20:30. 

 Tirsdag 24.08.2010 – Familiesamling, invitasjoner til skitrening 



 Onsdag 20.10.2010 –  Karusell (Telenor- eller Gjensidigekarusell?),   

  Åsenrennet representant, Skiskole (Astrid)  

 Tirsdag 11.01.2011 – Karusell, resterende sesong, budsjett for neste sesong 

 Onsdag 09.03.2011 – Premieutdeling, klubbmesterskap, sesongavslutning,  

 oppsummering 

 

6. Plan for løperne for sesongen 2010/2011 – ansvarlige 

 Slik var trenerkabalen for sesongen 2009/2010: 

o Barn født 2000-2003: Ola Skatvedt 

o Barn født 1996-2001: Bent Skatvedt, Jan Otto Snortheim og Jørgen 

Synnestvedt 

o Eldste gruppa født 1995 og tidligere: Bjørn Haga 

 Paul Andre innkaller trenerne til et eget trenermøte før sommeren. 

 Planlegging/forslag av trenere, reservetrenere og oppmenn for sesongen 

2010/2011: 

o Barn 5 til 7 år: Rolf Hauger og Vegard Hokstad 

o Barn 8 til 9 år: Ola slutter. Hvem tar over? 

o Barn 10 til 11 år: Bent Skatvedt fortsetter? 

o Barn 12 til 13 år: Jørgen Synnestvedt fortsetter? 

o Barn 14 til 15 år: Hvor mange? 

o 16 år og eldre: Bjørn Haga. 

o Forslag at en person har sportslig ansvar, oppfølging av trenere og 

teknikktrening for alle utøvere.  

Paul Andre undersøker med Rønnhaug Skei. 

 Solveig undersøker hvor mange utøvere det er i hver årsklasse 

o Knut Skatvedt sitter på en liste med utøvere. 

 4 utøvere fra Frogner ønsker overgang til Åsen.  

Paul Andre sender mail og ønsker de velkommen. 

 Sette opp forslag til felles skirenn som legges ut på hjemmesiden 

 Samlinger 

o Nina undersøker noen muligheter til familiesamling 

o Dato er foreslått 19 til 21 november 2010. 

o Noen forslag er Sjusjøen (Rustad eller Fjellheimen), Hornsjø, Budor, 

Synnfjell, Skramstadseter, Austlid. 

7. Eventuelt 

 Leie av gymsal på Kringler Slattum 

o Hvilke grupper ønsker å bruke gymsal og hvor lenge 

Når må søknaden for leie leveres? 

 En idé er at hver av juniorene har ansvar for å skrive inn på hjemmesiden. 

 Det ble foreslått å arrangere barmarkssamling for alle utøvere før sommeren. 

(sosial familiedag med løping, bading, grilling) 

 

 

Holter  01.06.2010 

Nina Amundsen 


