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Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 05/ 2013 
Nr.05 / 2013 
Dato:11.06.2013 
Sted: Hos Tone Wammeli 

Deltakere: Bjørn Erik Graff, Rolf Martin Næss, Leif-Åge Sørlie, Tone Wammeli 

 
Fravær: Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Hege Krogh 
 
Neste møte er berammet til tirsdag 20.08.2013 klokken 19:30 hos … 
 
Valgte å snu om på vanlig agenda, da vi som oftest går tom for tid ved behandling av litt tyngre saker. Og en del viktige 
saker måtte behandles.  
 

 

Sak Agenda Ansvar Merknad 

1  Krav til dugnadsinnsats og ulike støtteordninger    

2 Status forhandlinger med nye utstyrsleverandører    

3 Status trenerkontrakter Økonomi    

4 Status funksjoner/funksjonsbeskrivelser f.eks 
skileik/samlingsansvarlig/foreldrekontakter 

  

5 Årshjul   

6 Økonomi / Sportslig status   

7 Referat fra forrige møte / Referat fra forrige møte   

8 Eventuelt   

9 Oppfølging tidligere punkter / Vedtak   

 

  

Sak  Ansvar for aksjon 

1 Krav til dugnadsinnsats og ulike støtteordninger 
Det vil alltid være faste arrangementer som krever deltagelse fra 
foreldre. I forbindelse med klargjøring av hva vi som klubb kan tilby 
som støtte til utøvere gjennom en sesong, stiller vi tilsvarende krav 
om obligatorisk deltagelse i arrangementer. Dette defineres som 
dugnader. Målsettingen med å tydeliggjøre dette er å fordele arbeidet 
jevnere utover flere ressurser. Da unngår vi også at det som oftest er 
de samme foreldrene som deltar på alle arrangementene. Vi sier at 
man må delta på minst 3 dugnader i løpet av en sesong. 2 renn, og en 
deltagelse, på f.eks skimessen, camp eller annet. Dugnadslister må 
være klare 20. aug. For rennene må listene være klare rett etter 
høstferien for eksempel 15.oktober. Man er selv ansvarlig for å bytte. 
Det finnes også andre dugnader man vil bli bedt om å delta på, som 
netting eller rydding, som ikke inngår i forpliktelsene.  
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Støtteordninger -  
Man får ikke dekket startkontingent for deltagelse  på renn. Den 
enkelte må selv både melde seg på samt betale startkontingent. 

 FIS løpere opp tom. 21 år (Jr. 2) kan få inntil 4000 kr. for 
dokumenterte utgifter i forbindelse med NM. Det kreves at de 
har vært medlem av alpingruppa/idrettslaget i 3 år.  

 HL løpere kan få inntil 4000 kr. for dokumenterte utgifter i 
forbindelse med Hovedlandsrenn. De må ha vært medlem i 
minst ett år, før de er berettiget til støtte.   

 TL løpere kan få inntil 3000 kr. for dokumenterte utgifter i 
forbindelse med Alpin Landsfinale. De må ha vært medlem i 
minst ett år, før de er berettiget til støtte.  

 Ingen andre grupper settes som berettiget til støtte 

 Det innføres en ny støtteordning for annen representasjon, 
oppad til kr. 15.000,- for en sesong.  Dette er en ordning som 
vil avhenge av den til enhver tid økonomiske situasjonen i 
klubben.  

 
Alle søknader må være styret i hende innen 1. juni, for å bli tatt med i 
saksbehandling i løpet av juni måned. 
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Sak  Ansvar for aksjon 

2 Status forhandlinger med nye utstyrsleverandører 

 Tone og Bjørn Erik har vært i møter med Torshov og Glømmi. 
En enkel helhetsvurdering tilsier at kun Torshov er aktuell 
som butikkleverandør. De går derfor videre med Torshov, 
hvor de går inn i avtaleavklaring. En ny avtale vil kunne 
inngås så fort den foreligger, og vil derav erstatte tidligere 
avtale.  

o Punkter i en avtale; Utøverstipend på 5000,- 
Gavekort/premiering for 5000,- og en Utstyrskonto 
på 5000,- I dag inneholder en slik avtale kun uttak 
for 10000,- pr. sesong. 

o Medlemsfordeler: Handlekveld + smørekurs tidlig på 
høsten. Et nytt smørekurs i Varingskollen i nov/des.  
Før påske demo skikjøring i Varingskollen 

 Vi binder ingen kleskolleksjonsavtale opp til butikkavtalen. 
Tone og Bjørn Erik har hatt til vurdering, Phenix, Starski, 
Beyond X og Helly Hansen. De jobber videre med bl. annet å 
få konkrete tilbud vi kan stemme over/velge ut fra.  

 

 

3 Status trenerkontrakter 

 Erik har sagt at trenerkontraktene er klare for utsendelse. 
Styret pålegger Erik å sende disse ut omgående, og at 
svarfrist blir innen sankthans. 

 

 
Erik 
 
 

4 Funksjonsbeskrivelser 

 Skileik; ingen respons på de stillingsannonser som har ligget 
ute. Andre alternativer må prøves. Må finne frem til noen 
kandidater som må spørres direkte. 

 Foreldrekontakter; rakk ikke dette i møtet. Vi velger å 
saksbehandle denne via en mailing runde. Leif-Åge utfører. 
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Sak  Ansvar for aksjon 

5 Årshjul; ikke diskutert  
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Sak  Ansvar for aksjon 

6 Økonomi / Sportslig status 
 
Ikke tatt opp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Referat fra forrige møte / info fra hovedstyret 
Ikke gjennomgått. 
 

 
 

8 Eventuelt 
 
Trenerseminar; Tone Wammeli og Frode Flåm hadde meldt seg på 
selv. Ellers stilte kun Andre Hagen fra klubben. 
Skisamlinger, vil prøve å inngå avtale med Skistar/Trysil, om fast 
samlingsted. Kan da f.eks forsvare at de enkelte kjøper årskort. Thor 
vil da som samlingsansvarlig ha ferdige forhandlede priser å forholde 
seg til. 
Begrepet familiesamling defineres på nytt. Dette meddeles trenerne 
i forbindelse med planlegging av samlingssesongen. Slike samlinger 
har ikke vært så samlende som ønsket. De eldre grupper har dette 
som en vanlig samling uten foreldre. For nye foreldre/de yngre 
gruppene, kan samlingen komme litt tidlig, og ofte til en «høy» pris. 
Vurdere om en slik familiesamling kan gjennomføres som en 
helgeaktivitet i f.eks Varingskollen. 
 
 

 

9 Oppfølging tidligere saker / vedtak 
 
- 
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Vedtak pr.  

 Vedtak 
 

Antall Enstemmig 

11.06.
2013 

Sette krav til deltagelse på 3 dugnader i løpet av en 
sesong. To renn og en annen type dugnad.  

 x 

11.06.
2013 

Den enkelte utøver må fortsatt betale startkontingent for 
å delta på renn. 

 x 

11.06.
2013 

Støtte for deltagelse under NM/landsfinaler: U21 og U18 
inntil 4000 forutsatt medlem i 3 år, U16 inntil 4000 
forutsatt medlem i 1 år, U14 inntil 3000 forutsatt medlem 
i 1 år. Søknadsfrist 1. juni. Saksbehandling i løpet av juni. 
Dokumenterte utgifter. 

 x 

11.06.
2013 

Annen type støtte, det kan søkes om inntil kr. 15000 pr. 
sesong. Begrunnet søknad. Styret avgjør om det er midler 
tilgjengelig for utdeling. Søknadsfrist 1. juni. 
Saksbehandling i løpet av juni. 

 X 

11.06.
2013 

Forhandlinger om ny avtale med utstyrsleverandør. Gå 
videre for å komme frem til en avtale med Torshov Sport. 

 x 

 

 


