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Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ 2013 
Nr.08 / 2013 
Dato:22.10.2013 
Sted: Hos Hege 

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

                         Hege Krogh 

Fravær:  
 
Neste møte er berammet til tirsdag 12.11. kl. 19:30 hos Terje Nummedal 
 

Sak Agenda 

1 Gjennomføring av tidligere styrevedtak. 

2 Trenerkontrakter - Status. 

3 Treningstider i hall og på sne 

4 Skileik - Tilsetting av koordinator.  

5 Sportsplan – Årshjul – Møteplan - 

Funksjonsbeskrivelser 

6 Skimesse - Status 

7 Kleskolleksjon 

8 Økonomi - Status  

9 Sportslig - Status 

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

11 Eventuelt 
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Sak  Ansvar for aksjon 

2 Trenerkontrakter - Status 
Status er uendret siden forrige styremøte. Det mangler fremdeles 
noen kontrakter, men dette følges opp fortløpende. 

 
 
Erik 

Sak  Ansvar for aksjon 

3 Treningstider i hall og på sne 
Det jobbes med å prøve å bytte treningstider i hallen på mandager slik 
at gruppe 4 kan trene litt tidligere. Det er Barneidretten som har tiden 
foran oss og det kan tyde på at de ikke benytter den hver gang. 
 
Det kom et forslag fra Tone om at barmarkstreningene for de minste 
skal være på samme dager som skitreningene slik at det er lettere å 
kombinere med andre idretter hele året. 
 
Det er besluttet at Varingskollen skal holdes stengt på mandager. 
Dette fører til at Gruppe 1 og 2 vil trene i Marikollen på mandagene. 
Tirsdager og torsdager vil treningen være i Varingskollen fra 19 til 21. 
 
Gruppe 3 og 4 vil trene i Varingskollen tirsdager og torsdager fra 18 til 
20. Det vil være 3 parallelle traséer. Lørenskog har 1, vi har 2. 
 
Skiskolen blir tirsdager og onsdager med oppstart 17:20 for det første 
partiet. Skiskolen vil være i Hakkebakken 2 + den aller nederste 
båndheisen. 

 
 
 
Leif-Åge 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

4 Skileik - Tilsetting av koordinator 
Florence Roujas er ny koordinator for skileiken. Hun er 31 år og bor i 
Tumyrveien 8. Hun er tidligere landslagsløper i alpin for Frankrike i 
perioden 2001-2004 med bl.a. 3. plass i Junior VM SSL 2002. Hun er 
samboer med Lasse Paulsen tidligere norsk landslagsutøver alpint. De 
har 3 barn på 3+1+1 år.  
 
Vi må starte arbeidet med å finne nok instruktører til skileiken. Det 
skal sendes en e-post til alle som var med i fjor. Florence Roujas vil 
også bidra i dette arbeidet. 
 
Det skal avholdes et møte med Florence og Linda for erfarings-
overføring fra i fjor samt diskutere en eventuell kick-off. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik 
 
 
Erik og Bjørn Erik 
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Sak  Ansvar for aksjon 

5 Sportsplan – Årshjul – Møteplan -Funksjonsbeskrivelser 
E-posten angående innspill til årshjulet må sendes ut en gang til. 
 
Foreldrekontakten skal holde orden på utøverlisten. Dette må 
implementeres i beskrivelsen for ansvaret til en foreldrekontakt. 
Det samme gjelder ansvaret for å oppdatere kalenderen på nettsiden. 

 
Hege 
 
 
 
Hege 

Sak  Ansvar for aksjon 

6 Skimesse - Status 
Totalomsetning NOK 585 000,- ”All time high” 
 
Lørenskog kjøpte i tillegg deler av restlageret for NOK 50 000 til sin 
messe. 
 
Harestua har messe neste helg og selger videre av de varene vi solgte 
på kommisjon. Overskuddet deles. 
 
Vi kommer til å samarbeide med Lørenskog til neste år i forhold til 
innkjøp av ski. 
 
Noen av skiene som var igjen etter messen er i etterkant solgt via 
nettet. 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

7 Kleskolleksjon 
Varene vi har bestilt går fra Holland i dag på vei til trykking i Moss. 
Trykkingen er ferdig om 2-3 uker og varene kan leveres. Dette er litt 
senere enn vi hadde forventet.  
 
Avtalen med Torshov går ut ved nyttår. Etter gjennomgangen tidligere 
i år ble Torshov førstevalget fra vår side.  

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

8 Økonomi - Status 
Midler fra Nittedal kommune, lam midler og sponsormidler fra NOKAB 
har rast inn på kontoen.  
 
Det skal være en gjennomgang av medlemslistene i Hakadal IL mot 
alle som trener for å sørge for at alle er medlemmer. Vi oppfordrer 
også alle foreldre og trenere å være medlemmer. 

 
 
 
 
 
 
Leif-Åge 
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Sak  Ansvar for aksjon 

9 Sportslig - Status 
Treningstidene i Marikollen er ikke fastsatt. 
 
Fartssamlingen som var planlagt på Ål blir antagelig flyttet til Trysil. 
Denne vil bli arrangert av Akershus Skikrets sammen med Hedmark. 
Denne samlingen vil avsluttes med et rangeringsrenn i SuperG.  
 
Hakkebakkerennet skal arrangeres lørdag 25.01 som en del av 
Romerike Minitour. Denne består av til sammen 3 renn. I tillegg til 
Hakkebakkerennet er det 2 i Marikollen lørdagen og søndagen helgen 
før. 
 
Gruppe 3 og 4 har Bendit Cup som hovedmål. 
 
Vi har 3 deltagere på Trener II kurs. 2 fra Jibbegruppen har deltatt på 
”Den store kurshelgen” i regi av Akershus Idrettskrets. Vi skal 
arrangere Trener I kurs i løpet av sesongen.  

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

Vi kan nominere forslag til æresmeldem før årsmøtet.  

 

Sak  Ansvar for aksjon 

11 Eventult 
Terje Nummedal er nytt medlem i Sosialkommiteen. Det må finnes 2 
personer til. 
 
Jibbegruppa trenger nøkkelen til bommen nede på den første 
parkeringsplassen slik at de kan kjøre utstyr opp til den nye sommer 
set-up’en. 
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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 

20.08.
2013 

Det arrangeres ingen felles familiesamling i desember  X 

24.09 
2013 

Vi melder oss inn i ”Bingoforeningen”. NOK 800,- per år.  X 

 

 


