Referat styremøte 24.august kl. 18 på Beitostølen stadion.
Tilstede: Elisabeth styre/fotb., John Magnus styre/volleyball,. Chathrine styre, Borghild ungdr./håndball,
Jon Arild styre, Svein ski, Jorge karate, Bobo alpint, Knut Jan økonomi.
Ikke tilstede: Sigbjørn styre og turngruppa

Saksliste:
20/17: Nytt fra gruppene: Langrenn: Skal bestille klubbtøy, overtrekksdress, racingdress og
dunjakke. Jobber med trenere. Kick-off uke 41. Alpint: Fått på plass en ekstra trener. Det blir 18
treninger i barnetrekket for barn 6-12 år. Treningsavgift 400 og rabaterte heiskort. Det blir
klubbrenn . Prøver og samarbeide med Valdres alpint. Bruker Beitohallen hvis det er kaldt.
Håndball: Stiller med mål, baller og instuktører på aktivitetsdagen. Treninger og samlinger er i gang
for flere lag. Samling med Ål 8-10. Sept. Kretsen kommer igjen 16. Sept. Byr inn andre klubber i
Valdres for trening og møte. Håndballskole for de minste en dag i uke 41. Det er 2 spillere på J16
som fortsetter på spillerutvikling sammen med kretsen. De bruker spond. Fotball: Stiller opp på
aktivitetsdagen. Ca. 40 på fotballskole. Knøtteturnering flyttet 14 dager. Flere lag stiller på
Slidrefjordcup. G14 var på Sandar-cup. G12 blir G13. A-laget har trekt laget grunnet mangel på
trener. Følger opp treningsavgifter. Halvpris for ny etter ferien. Volleyball: Stiller med instruktør på
aktivitetsdagen. Starter treninger tirsdag kl. 20 på ØSUS uke 41. Informerer på ungdomskolen.
Friidrett: Løkjishøvda opp 10-15 deltakere, må se på hele Volbudagen. Styrkerommet mangler
strøm, Svein ordner med dette. Arne Petter vil være med i planleggingen av styrkerommet.
Hovedlaget må hjelpe til med innkjøp av utstyr. Dametrim eller kanskje det blir et tilbud til
ungdomsjenter torsdager kl.19 og gubbetrimmen blir kl. 2015. Karate: Nytt tilbud for barn 6-12 år
på mandager. !2 år og oppover trener mandag og onsdag og mulighet for egentreninger på
fredager. 4 nye trenere har tatt trener 1 kurs. Stiller med stand på aktivitetsdagen og viser frem
utstyr osv.

21/17: Nytt fra leder: Orienteringa gikk veldig bra, men måtte leie inn mye hjelp fra andre.
Beitosprinten er helge 17.-19. November, uten Johaug. Det blir dugnader på skistadion i september.
22/17: Økonomi: Knut Jan mener de fleste gruppene har god økonomi. Det kommer inn penger til
Nytt klubbhus fra dugnader. Venter en del penger inn iløpet av høsten også. Tar en prat med SB1
om best løsninger av kontoer for Nytt klubbhus.
23/17: Aktivitetsdag på Storefoss: Mange grupper stiller opp.

24/17: Nytt klubbhus: Huset er nå brent ned. Sigbjørn har godt kontroll med håndverkerne som
skal hjelpe til i starten. Svein tror at styrkerommet kan åpnes i mars. Jon Arild kontakter kommunen
om utbetaling av midler når kontoene er på plass.
25/17: Eventuelt: Søknad fra karategruppa for tilskudd for trener 1 kursavgift ble innvilget, kr
4000,-

ØSIL
Jon Arild

