LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Referat fra styremøte i LFIL
Dato: 06.07.2016 kl. 16:00-17:30

Sted: Rolvsrud

Referent: Gunnar Fr. Aasgaard

Til stede: Gunnar Fr. Aasgaard (GFA), Siv Gulbrandsen (SG), Morten Nordli (MN) og Tom Kr. Blix-Hansen (TBH).
Forfall: Hilde Roland (HR) og Øistein Olsen (ØO)
Saker
1. Sponsorer
Siv og Gunnar har vært i kontakt med tre potensielle sponsorer. Ingen ville avvise en slik
rolle, men ville diskutere det nærmere etter ferien og evt. utover høsten. Det er neppe
realistisk med økonomisk støtte før 2016, men en av de tre kandidatene vil kanskje åpne for
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dette.

2. Invitasjon til Lørenskogløpet 10.09.2016
Siv legger ut invitasjon til Lørenskogløpet på vår hjemmeside. Morten sender invitasjoner til
alle på en relevant mailingliste.
Program og startkontingenter holdes uendret fra 2015. Vi tilbyr i tillegg «Promenaden», med
tidlig start. Startkontingenten for denne klassen settes til 200 kr.
3. Lukking av administrative avvik
Akershus idrettskrets har sendt ut informasjon til alle idrettslag i Akershus, med
bekymringsmelding om mangelfulle rutiner på følgende områder:
a) Mangler underslagsforsikring
b) Har ikke bankkonto hvor 2 personer signerer i fellesskap
c) Har ikke styregodkjent fullmaktsmatrise
d) Har ikke politiattestansvarlig
LFIL mangler to av disse ordningene/rutinene, men vil få dette på plass i løpet av høsten.
Tom Kristian (som sportslig leder) – med bistand fra Siv – utarbeider komplett liste over
trenere og hjelpetrenere, som underlag for rutinemessig sjekk om politiattestene er
oppdaterte.
4. Høststevne for barnegruppene på Friplassen 07.09.2016
Styret ønsker at det blir arrangert et høststevne for barnegruppene på Friplassen. Foreldre
inviteres til å hjelpe til før og under et slikt arrangement. Tom Kristian og Siv etablerer en
arrangementsgruppe.
5. Opprydding og avklaringer på Rolvsrud
Odd Ivar Storløkken har meldt inn behov for bedring av uteområdet på Rolvsrud,
avklaringer vedr. bruk av dusj/garderobe og vedlikehold av klubbrommet. Styret skal følge
opp dette .
6. Gratulerer til Jonas Lurås Hammer som EM-deltaker for Norge!
Styret gratulerer Jonas for å ha kvalifisert seg for EM i halvmaraton for lag! Han blir dermed
det første LFIL-medlemmet som får delta i et internasjonalt mesterskap.
7. Eventuelt og neste møte
Neste styremøter: 17. 8, 14.9, 12.10, 9.11 og 14.12. Alle kl. 20:00-21:30.
Temaer 17. august: Høstens arrangementer og bemanning av dugnader. Asbjørn Ringstad
inviteres til dette møtet.
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