LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Referat fra styremøte i LFIL
Dato: 08.09.2015 kl. 20:00-21:30

Sted: Rolvsrud

Referent: Gunnar Fr. Aasgaard

Til stede: Gunnar Fr. Aasgaard (GFA), Siv Gulbrandsen (SG), Gunnar L. Pedersen (GLP), Morten Nordli (MN), Sverre
Gunnar Brunstad (SGB) og Michael S. Ulriksen (MSU)
Forfall: Tom Kr. Blix-Hansen (TBH)
Saker
1. Referat fra forrige styremøte
Referatet forelå ikke.

Ansvar

Frist

3. Representasjon
 Forbundsting: MN
 Idrettsråd : Richard Ragnarsøn (fast representant). Årsmøtet: THJ og GLP
 Møte vedr. Romerikslekene (MN og SG gjennomført)
Styret vil invitere Richard til styremøter fremover, slik at han kan orientere om arbeidet i
idrettsrådet og hvordan LFIL evt. kan bli mer aktiv overfor rådet.

GFA

Løpende

4. Anlegg (koordineringsansvar: GLP)
 Romerike stadion: Merking på banen er fornyet
 Ny lås og felles kode for låsene til utstyrsbodene under tribunen på Rolvsrud
 Lørenskog Håndball (LH) har bedt om å få disponere vår treningstid i Fjellhamarhallen
frem til 30.9. Dette imøtekommes, men med klar forutsetning at vi skal disponere hallen
etter 30.9. Sverre Gunnar sender svar til LH
 Tetting utført av utstyrsbodene under tribunen

GLP

Løpende

5. Sportslig (koordineringsansvar: TBH, med SGB som støtte/stedfortreder)
Tom Kristian måtte på kort varsel på jobb, men hadde sendt noen innspill på e-mail. Disse er
inkudert i punktene under:
 Sprintgruppa var på treningsleir i Sverige første helg i september
 Trenersituasjonen ser bra ut, men dette vil bli tatt tak i igjen på neste trenermøte
 Neste trenermøte: 14. september
 Treningstid i Neshallen: Tom Kristian sjekker ledige timer
 Treningsleir for jenter i Polen var vellykket
 Det er etablert egen facebookside for trenerne
 Jonas Lurås Hammer har satt klubbrekord på 5000 m (14:32,7) og på 2000 m.
 Mestere fra klubben i år:
- Signy Rustli Henden: VM og NM i maraton (75-79 år)
- Sverre Gunnar Brunstad: NM i maraton (45-49 år)

TBH

Løpende

2. Ansvarsområder
Posisjoner med fordeling av ansvar/oppgaver:
Leder: GFA
Nestleder: SG; koordinerinsansvar for organisasjon/medlemsservice
Kasserer: GLP; koordineringsansvar for anlegg og økonomi/administrasjon
Sekretær: Vakant
Sportslig leder: TBH; koordineringsansvar for sportslig aktivitet
Styremedlem: SGB, med hovedoppgave å være støtte/stedfortreder for sportslig leder
Ungdomsrepresentant: MSU

Side 2

28.10.15

Saker

Ansvar

Frist

GLP

30.10.15

- Tarald Rui: NM i kule, slegge og vektkast. Nr. 2 i diskos (80-84 år)
- Harald Aanerud: NM på 100 m, 200 m og 400 m (85-89 år)
 Høststevne for de under 11 år bør arrangeres i år
 Bannere og flagg: Gunnar P bestiller
 Dekke middag for sprintgruppen i Sverige. Ok denne gangen, men slike kostnader må
budsjetteres og omsøkes på forhold.
6. Arrangementer








DNB Lørenskogløpet:
- Morten erfarte en Excelfeil i forhold til registtrerte deltakere på 5/10 km, ellers gikk
arrangementet veldig bra. God stemning!
- Overskudd på ca. 30 000 kr
- Evalueringsmøte med så vel funksjonærer som med DNB i løpet av oktober
UM 2015
- Arrangementskomiteen har nå ukentlige møter og det meste er under kontroll
- Siv og Nam vil bli spurt om å ta delansvar for kiosk- og kantinedrift under UM.
Etterskrift: De svarte begge ja og resultatet ble veldig bra!
- Morten mente at funksjonærsituasjonen for øvrig er brukbar, men at det kan bli
mange krevende økter
Lørenskog halvmaraton
- Gunnar P tar hovedansvar for arrangementet, som vil bli gjennomført 24. oktober
- Det vil bli laget egne medaljer for løpet, som blir utdelt til alle deltakerne
Vinterkarusellen
- Gunnar P tar hovedansvar også for dette arrangementet

Opplegg og ansvar for arrangementer i 2016 må planlegges i løpet av høsten, med
sluttbehandling på styremøtet 9. desember.
7. Økonomi/administrasjon (koordineringsansvar: GLP)



Økonomien synes fortsatt å ligge greit an i forhold til budsjett.
I etterkant av evalueringsmøtet med DNB og som en del av strategiarbeidet (se sak 9) vil
styret prøve å få på plass nødvendige sponsorer for klubb og enkeltarrangementer i 2016
og påfølgende år.

8. Organisasjon/medlemsservice (koordineringsansvar: SG)
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GLP

Løpende

GFA

31.01.2016

SG

Løpende

Medlemslister: Gunnar P sorterer medlemslisten klassevis og distribuerer dette til
trenerne
Styret vil vurdere å utarbeide et samfunnsregnskap som støtte for arbeidet mot
sponsorer og øvrige støttespillere – og for motivering av foreldre/medlemmer til å delta i
dugnader
Siv vil få hjelp fra Thin og Daniel til oppgradering og løpende drift av hjemmesiden vår

9. LFIL 2020
Sverre Gunnar skal lede en strategiprosess mot «Lørenskog friidrettslag i 2020». Han
etablerer selv en liten, men hensiktsmessig arbeidsgruppe. Viktige momenter og milepæler:
 Styringsgruppe: Styret i LFIL
 Tidsplan:
- Styremøtet 14.10.2015: Godkjenning av arbeidsgruppe og forslag til mål
- Styremøtene 11.11 og 9.12: Statusrapportering
- Årsmøtet i februar 2016: Behandling av forslag til strategi for LFIL i 2020
10. Eventuelt og neste møte
 Søknaden fra Tom Kristian om honorar behandles på neste møte
 Vi må antakelig skifte leverandør for leveranse av klubbtøy. Sverre Gunnar tar tak i dette
og ber Lisbeth om bistand.
 Møteplan resten av høsten: 14.10, 11.11, og 9.12. Alle dager kl. 20:00-21:30
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