LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG
Referat fra styremøte i LFIL
Dato: 14.10.2015 kl. 20:00-21:55

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 Tom Kr. Blix-Hansen (TBH)
Forfall: Michael S. Ulriksen (MSU)
Saker
1. Referat fra forrige styremøte
Ingen kommentarer.

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

GFA

01.11.15

4. Anlegg (koordineringsansvar: GLP)
 Fortsatt litt lekkasje i bodene under tribunen ved kraftig nedbør. Gunnar P tar kontakt
med Roald Gjetmundsen om dette.
 Søknad om spillemidler til kjøp av staver (stavsprang) blir sendt

GLP
GLP

Løpende

GLP/MN

Snarest

TBH

Løpende

SGB/GFA

20.10.15

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

5. Sportslig (koordineringsansvar: TBH, med SGB som støtte/stedfortreder)
 Jonas Lurås Hammer har satt klubbrekord på halvmaraton; 1:08,59
 Janis Arsenikovs har satt klubbrekord på 2000 m.
 Patrick Johannessen kom til finalen på 100 m G15 i UM
 Ingen av LFILs deltakere i UM konkurrerte i LFILs klubbdrakt. Praksisen bør være at
klubbdrakt alltid benyttes i konkurranser – og i hvert fall i nasjonale mesterskap. I
denne sammenheng nevnes at arbeid er igangsatt for å skaffe ny leverandør og etablere
et nytt system for kjøp av klubbdrakter. Med dette på plass forventer styret at
medlemmene vil bruke klubbdrakten lojalt i 2016. Dette bidrar til å styrke
klubbfølelsen!
 Sesongavslutning for aldersgruppen 12-20+ vil bli gjennomført som et sosialt
arrangement. Tom Hansen har tatt ansvar for dette arrangementet.
 Medlemsmøte for hele klubben arrangeres onsdag 25. november. Mulige temaer kan
være klubbutvikling (”LFIL 2020”), treningsleire og stevneplan 2016, trening i vinter,
salg av utstyr på lager samt kostholdsråd ved BAMA. Servering: Sunn mat (frukt og
Smoothies?). Sverre Gunnar og Gunnar Fr. setter opp agenda og lager invitasjonsbrev,

Side 2

28.10.15

Saker
Gunnar Fr. tar kontakt med BAMA, Tom skaffer lokaler og distribuerer invitasjoner – i
samarbeid med Gunnar P (mailadresser) og Siv (hjemmesiden).
 Tom tar ansvar for å svare på mailhenvendelser som gjelder sportslig aktivitet
 NB! Alle trenere skal ha politiattest, som må fornyes hvert år. Fra og med 2015 setter vi
1. november som dato for den årlige fornyelsen – for kommende 12 måneder. Tom
informerer trenerne om dette og følger opp at dette blir gjort innen 1. november.
6. Arrangementer

Ansvar

Frist

GFA, TBH
TBH

20.10.15
24.10.15
Løpende

TBH

01.11.15

GLP

21.10.15
27.10.15

TBH/GLP/SG



DNB Lørenskogløpet:
- Evalueringsmøte internt: 21. oktober
- Evalueringsmøte med DNB: 27. oktober
 UM 2015: Arrangementsmessig topp! Økonomisk noe under budsjett – antar
totalresultat på ca. 100.000 kr, hvorav 1/3 tilfaller LFIL
 Lørenskog halvmaraton: Under kontroll og medaljer er kjøpt og hentet
 Vinterkarusellen: Under kontroll
Opplegg og ansvar for arrangementer i 2016 må planlegges i løpet av høsten, med
sluttbehandling på styremøtet 9. desember.

GLP/SG/GFA

GLP
GLP
GFA

11.11.15

GLP

Løpende

Økonomien synes fortsatt å ligge greit an i forhold til budsjett. Gunnar P utarbeider et
budsjettforslag for 2016 til neste styremøte.
Ved behov for utstyr: Sett opp en liste og send den til styret ved Gunnar P.

GLP

11.11.15

8. Organisasjon/medlemsservice (koordineringsansvar: SG)
 Daniel, Tien og Siv vil ha et kurs/møte 23. oktober for å komme à jour med kunnskap
og plan for oppdatering og vedlikehold av hjemmesiden vår.

SG

Løpende

SG

23.10.15

9. LFIL 2020
Sverre Gunnar har etablert en arbeidsgruppe bestående av ham selv, Richard Ragnarsøn og
Jonas Lurås Hammer. De har hatt et første møte der fokuset var å samle inn dokumenter fra
tidligere strategiarbeid i klubben og sentralt i krets og forbund.

SGB

Løpende

SGB

11.11.15

7. Økonomi/administrasjon (koordineringsansvar: GLP)



Viktig å ha fokus på prosess i tillegg til innhold, slik at vi kan skape bredt engasjement og
god forankring hos klubbens medlemmer. Første milepæl er en diskusjon om visjon og mål,
på medlemsmøtet 25. november. Sverre Gunnar forbereder et opplegg for denne
diskusjonen til neste styremøte.
10. Eventuelt og neste møte
 Klubben ble kontaktet av Akershus idrettskrets (Vidar Bøe) med anmodning om å gi et
bidrag til TV-aksjonen for bevaring av regnskoger. Styret besluttet å gi 10 kr/medlem.
 Gunnar P foreslo at vi skulle etablere en funksjon som materialforvalter i klubben.
Gunnar Fr. spiller dette inn til valgkomiteen.
 Bankterminal til bruk under arrangementer? Vi følger opp dette i møtet med DNB 27.
oktober
 Møteplan resten av høsten: 11.11, og 9.12. Begge dager kl. 20:00-21:30

Alle

GLP
GFA
SG

