LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Referat fra styremøte i LFIL
Dato: 12.09.2016 kl. 20:15-21:40

Sted: Rolvsrud

Referent: Gunnar Fr. Aasgaard

Til stede: Gunnar Fr. Aasgaard (GFA), Morten Nordli (MN), Tom Kr. Blix-Hansen (TBH), Hilde Roland (HR) og Øistein
Olsen (ØO).
Forfall: Siv Gulbrandsen (SG)
Saker
1. Sportslig
 UM: LFILs eneste deltaker, Patrick Johannessen, ble nr. 4 på 100 m og 5 på 200 m.
 Innesesongen:
- TBH er i dialog med Raumnes & Årnes om leietider i Nes-hallen. Håper på
avklaring i uke 38.
- Treningstider og –sted samt stevneoversikt presenteres på neste styremøte
2. Sponsorer
 Status og videre aktiviteter ble presentert. Målet er å få på plass minst tre sponsorer før
årsskiftet.
 Listen over våre potensielle motytelser ble gjennomgått. De er alle realiserbare, men vil
kunne medføre noen kostnader.
 En ny sponsorkandidat ble foreslått. GFA følger opp denne.
3. Lørenskogløpet
 Med totalt 203 deltakere var det én mer enn i 2015. Som vanlig var det fin atmosfære og
teknisk godt arrangement, men samtidig noen forbedringsmuligheter – både for
markedsføring/påmeldinger og under selve gjennomføringen. Viktig at disse erfaringene
blir tatt inn i planen for neste års arrangement.
 GFA, i samråd med Asbjørn, innkaller til evalueringsmøte, som samtidig blir
oppstartsmøte for neste års arrangement. Pga. feriefravær for Asbjørn vil evalueringen
først bli etter neste styremøte.
 Dato for Lørenskogløpet neste år: Lørdag 9.9.2017. Dette blir løpets 40 års jubileum
med fin anledning til å utfordre de politiske partiene til duell rett før stortingsvalget.
4. Økonomi
 I følge NIFs retningslinjer og § 12 i LFILs lov, skal bankkonti knyttet til idrettslaget
disponeres av to personer i fellesskap. Styret har gitt Øistein Olsen og Gunnar Fr.
Aasgaard denne disposisjonsretten.
 Trenerhonorarer: Honorar for første halvår 2016 utbetales umiddelbart. Forslag til nye
satser, fordelt på 3-4 kategorier, utarbeides av MN og SG, basert på innspill i styremøtet.
Vedtak gjøres per e-mail eller på neste styremøte
 Kontingent for nye medlemmer på høsten avregnes i forhold til gjenværende tid av året.
5. Administrativt
Årets sesong bør avrundes med et medlemsmøte. Dette tas opp på neste styremøte.
6. Eventuelt og neste møte
Neste styremøter: 10. oktober, 7.11 og 12.12. Alle møter vil bli avholdt på Rolvsrud, kl.
20:15-21:45.
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