Protokoll
Styremøte nr. 2 /2017-2018
15.05.2017
Sted: Fenstad hos Berit Rimstad
Tilstede: Frode Pedersen, Vegar Johansen, Arnt Hernes, Berit Rimstad, Linn-Irene Møller, Trine
Reite

SAK 1

Deltagelse på skitinget og kurs
Berit, Vegar og Frode har vært på kurs i organisering av idrettslag i regi av
Norges skiforbund.
Vegar, Frode og Trine vært på årsmøte i Akershus skikrets.
To fra Nes ble gjenvalgt: Ole Johnny Gigernes som leder av
langrennskomiteen, og Vidar Ruud leder i Akershus skikrets
To viktige saker som ble diskutert:
- Tøff uten fluor
- Hvilken holdning skal vi ha til at det dannes lag på tvers av
skiklubbene?

SAK 2

Gjennomgang av Nes ski sportsplan.
https://nesski.klubb.nif.no/Om/Documents/sportsplan-nes-ski-2016-2020v1.pdf

SAK 3

Oppgavefordeling av oppgaver innad i styre

SAK 4

Prosjekt Emit
Fått tilbud fra Emit som står i forhold til tilskuddet vi har fått fra
Gjensidigefondet.
Arnt bestiller utstyr.

SAK 5

Familiesamling desember:
Skeikampen skal bygge om og tar ikke imot gjester kommende sesong.
Linn-Irene tar ansvar for å undersøke om nytt sted å være

SAK 6

Verving av nye medlemmer
Ønske om å styrke medlemsmassen.
Forslag om å ha et hovedmedlem og at hvert familiemedlem får rabatt. For å
oppmuntre flere i familien rundt hver løper å være medlem.
Saken forberedes og tas opp på årsmøte 2018.

SAK 5

Årnesdagene
Samarbeid med Sparebank1 som er hovedsponsor ti NSF og Nes ski.
Smørevogn fra Norges Skiforbund skal stå på Årnes torsdag, fredag og lørdag.
Trengs medlemmer fra Nes ski som kan bidra med hjelp.

SAK 6

Folkehelseuka september -17
Nes ski ønsker å delta på fellesarrangement i Nes skianlegg lør 9.september.

SAK 7

Eventuelt:
Linn-Irene flytter til USA i august, 2 års opphold. Hun ønsker å fortsette i styre,
og tar på seg koordineringsoppgaver som kan gjøres via nettet.

Rulleskicup: Vegar undersøker med Ole Johnny om hva som trengs av
organisering for å vurdere om noen i styre kan ta på seg videre ansvar.

Tøff uten fluor: Link. Hvilken holdning skal Nes ski ha til denne aksjonen, og
bruk av fluor i skismurning? Se linker til mer info. Diskuteres på neste
styremøte.
http://www.langrenn.com/apent-brev-ber-om-strakstiltak-ismoereteltene.5941701-1743.html
http://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Smoresjefenreagerer-sterkt-Sma-barn-far-fluor-under-skiene-229770b.html
http://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Smoresjefenreagerer-sterkt-Sma-barn-far-fluor-under-skiene-229770b.html

Hjertestarter i Nes skianlegg flyttes til bygda på sommeren. Usikkert hvor den
er. Berit søker LHL om midler slik at Nes ski kan ha sien egen som vi ha ansvar
for.

Vegar
koordinerer

Samarbeid med andre klubber i Nes? Diskuteres på neste styremøte

Neste møte: 12.06.2017, kl 18.30 hos Trine

Ref : Trine

Lederkurs for ungdom? Hvilken rolle. Hvordan løser andre lag dette? Hvilke oppgaver?

Kick-of handicap lør 7.januar kl 12.00 Nes skianlegg: Frode har vært på møte med Eidsvoll skiklubb.
Nes Skianlegg, og Vigdis Mørdre. Det finnes ikke tilbud innen ski mellom Oslo og Hamar innen ski . Frode
har snakket med alle trenerne i Nes ski,- positiv til dette. Nes kommune bevilger penger til 2 kjelker som
kan lånes ut. Akershus skikrets og Norges skiforbund er også med på dette.
Trenerkurs: 15-17.november i regi av Norges skiforbund. Det er søkt Akershus skikrets om midler til å
dekke kursutgifter.

Tiltak for å forhindre frafall: Frode har bedt om tilbakemelding fra foreldrenent til flere som har sluttet
og snakket med andre klubber. Se også forslag til tiltak i eget vedlegg.

