LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Referat fra styremøte i LFIL
Dato: 08.06.2016 kl. 20:00-21:45

Sted: Rolvsrud

Referent: Gunnar Fr. Aasgaard

Til stede: Gunnar Fr. Aasgaard (GFA), Siv Gulbrandsen (SG), Tom Kr. Blix-Hansen (TBH), Morten Nordli (MN), Hilde
Roland (HR) og Øistein Olsen (ØO).
Forfall: Ingen
Saker
1. Evaluering Romerikslekene 2016
 Forslag til dato for felles evalueringsmøte med Romerike friidrett: 13. juni kl. 17:30.
 Noen innspill til evalueringen:
- Bemanning: Kjempebra, men det ble noen lange vakter
- Info om bemanningsbehov bør legges ut på facebook – og ajourføres med klarerte
personer fortløpende. Viktig med rask tilbakemelding om tildelte oppgaver
- Risikofylt (fare for tyveri) å rigge opp teltene fredag kveld
2. Idrettslekene
Kun 5 påmeldte for en uke siden (det var totalt 39 deltakere i 2015).
Markedsføringstiltak:
 Invitasjoner på mail til tidligere deltakere ble nettopp sendt
 Det er etablert egen facedbookside med invitasjon og påmeldingsinfo
 Invitasjonsbrev til alle elever i 1.-7. klasse i Lørenskog vil bli delt ut som «sekkepost»
Arrangementskomité: Tom Kristian, Siv og Torild Magnussen.
Det søkes etter instruktører: Honorar: 600 kr/dag. Det skal være én instruktør per 7. barn
3. Oppmenn
Oppmannskabalen ser ut til å være komplett. Hilde har laget fine «oppmennsmapper», til
støtte for deres arbeid. Oversikt over medlemmer i hver gruppe må ajourføres. Viktig å
registrere hvem som deltar på treningene og få de til å melde seg inn i LFIL. Viktig
argument er forsikringsordninger, som gir trygghet for både enkeltmedlemmer og klubb.
4. Satsinger i 2016/2017
LFIL har en sunn økonomi, som gir grunnlag for offensive og fremtidsrettede tiltak i år. Alle
styremedlemmer inviteres til å komme med konstruktive forslag til neste styremøte. De
første innspillene er:
 Utdanning av dommere. Et opplegg i forbindelse med treningssamlinger kan være
aktuelt. Andre muligheter bør også vurderes.
 Økt ressursinnsats på barnegruppene 5-12 år. Forslag til konkrete tiltak ønskes.
5. Registrering av styret i foretaksregisteret
Gunnar melder endringer til foretaksregisteret i Brønnøysund.
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6. Fullmakt til disponering av LFILs bankkonti
Øistein har overtatt Gunnar Pedersens fullmakter til disponering av LFILs bankkonti.
7. Markedsføring/sponsorer
Gunnar ferdigstiller informasjonsark rettet mot potensielle sponsorer.
Siv (1) og Gunnar (3) tar kontakt med de første fire kandidatene til å bli sponsorer for laget
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og/eller enkeltarrangementer.
8. Trimtex
Morten sender mail til de som har kjøpt bukse. Basert på signaler fra Trimtex kan vi forvente
at de som klager vil få tilsendt ny bukse.
9. Oppfølging fra foreldre-/medlemsmøtet
 Foreslått tiltak (i strategidokumentet) om tilbud til 2-åringer legges på is.
 Forslag fra Vidar Bøe om motbakkeløp Mariholtet-Haukåsen – sammen med tilsvarende
sykkelløp – kan være aktuelt, men vi avventer ytterligere informasjon fra Vidar Bøe.
Sidsel Nordhagen er vår konmtakt mot Vidar.
10. Lørenskogløpet
Skal vi gjeninnføre «promenaden»? Vurderes for høstens arrangement.
11. Eventuelt og neste møte
 Treningsleir i Polen planlegges (Mariuz). Deltakerene kan få støtte på 2 000 kr hver fra
Tore Storløs’ stiftelse
 Generell policy for støtte fra stiftelsen: 2 000 kr per person per tur, begrenset av total
utbetaling av 50 000 kr fra stiftelsen hvert år.
 Klubbstevne bør arrangeres for gruppene 5-12 år til høsten (ikke for sent), Sted:
Friplassen. Tom Kristian tar dette opp på neste møte i trenerforum.
 Gunnar ble invitert til et møte med reguleringssjefen i kommunen, for å komme med
LFILs innspill til planene for Rolvsrud. De viktigste behovene som ble presentert og
argumentert for var:
- 400 m løpebane med minst 4 løpebaner
- Oppgradert klubbhus
- Boder under tribunene
- Rett til reklameplass på fotball-/friidrettsbanen
 Støtte til overnatting under Veidekkelekene i Lillehammer: 5 000 kr. Tom Kristian
sender bilag for betalt overnatting til Øistein.
Neste styremøte: 6. juli kl. 18:00-19:30 på Rolvsrud. Senere møter: 17. august, 14.
september, 12. oktober, 9. november og 14. desember. Disse møtene vil bli avholdt kl.
20:00-21:30.
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