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Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte  
Beskrivelse/ 
Agenda: 

Agenda: 
1. Gjennomgang av økonomi 
2. Aksjonslisten 
3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver 
4. Innkomne saker 
5. Fastsette neste styremøte 
6. Annet 

 
Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Jo Kolstad  Leder 
Svein Håvard Fiskvik  Nest-leder 

Kristian Reiten  Sekretær 
Mariann Gravråk  Kasserer 

Lasse Johnsen  Styremedlem 
Frode  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

 Vipps og mCash fungerte bra under vårslæppet. Vi fortsetter å 
bruke disse løsningene 

  

 2. Aksjonslisten   

 Sette dugnadsdatoer: 
Nordstarten 
Vi venter med å sette dato til gresset er transportert opp og man 
har funnet en god løsning på å feste gresset. 
 
Landing 
Kverke bringebærkratt. Bod på nordsiden av klubbhuset. Ser ikke 
noen hensikt i å kalle inne til dugnad for slike småting. Styret tar 
dette ved en passende anledning 

  

 Klubben bør også vie veststarten litt oppmerksomhet, om ikke en 
egen dugnad så kanskje en side-aktivitet til utbedringen av 
nordstarten.  Det holder om 4-5 personer tar med seg hver sin 
spade og bruker en liten time på å grave en liten grøft. 

  

1 Arranger transport av kunstgress opp til nordstarten Svein  

2 Finn et forslag til teknisk løsning for å feste kunstgresset Frode  

3 Obs har en kurant plast-bod til en fornuftig penge.  Kjøp bod å ta 
med til klubbhuset. 

Kristian  

4 Publiser på hjemmesiden at man kan kjøpe årskort for vei Kristian  

 Strategi for rekruttering til kurs 
Svein Håvard har prøvd en ny og kreativ metode ved bruk av 
facebook. «Spred the word» om kurs på facebook til venner og 
bekjente - vedkommende som mottar forespørsel om kurs sender 
navnet på kurskandidaten til instruktøren ( Svein Håvard i dette 
tilfellet). Svein Håvard sender venneforespørsel til kandidaten og 
legger vedkommende til på en facbook-gruppe – «PG-kurs». Holder 
kandidatene varme og motiverte ved å oppdatere gruppen med 
info, bilder, nyttige linker. 

  



 Strategi for å redusere frafall 
Instruktørene etter årets kurs planlegger å bruke loggboken som et 
verktøy for å redusere frafall.  Etter sommeren vil man se på 
loggene for å identifisere de som står i fare for å falle fra. De 
aktuelle elevene kontaktes og inviteres til å fly. 

  

 Det bør utformes et dokument som beskriver klubbens strategier 
rekrutering, målgrupper, langsiktige mål og liknende. Ser dette som 
en del av vedtakene gjort på årsmøtet.  

  

5 Svein Håvard arver aksjonen til Lasse om å sette opp Vindpølse i 
masta på start 

Svein  

6 Info-brev. 
Utarbeider et brev i løpet av året i felleskap slik at man er omforent 
om innhold og budskap. Brevet bør gå ut til medlemmene i februar 
og inneholde en tentativ plan for sesongens aktiviteter 

Alle  

7 Flytte info-brev til oktober Kristian  

8 Årshjulet: Sette dugnadsdatoer flytter til august Kristian  

    

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Vårens siv-kurs i Åre er fult 
Årets vårslæpp er gjennomført og ansees som vellykket 

  

9 Som en metode for å følge opp årets PP2’ere bør disse motiveres til 
å delta på siv-kurs neste år. Dette inkluderes i klubbens strategi for 
å redusere frafall 

Kristian  

 4. Innkomne saker    

 Det er kommet inn et ønske om temakveld: metrologi. 
Dette er en fin høstaktivitet og bør inngå som et fast punkt på 
årshjulet 

  

10 Oppdater årshjulet med temakveld Kristian  

 5. Fastsette neste styremøte   

11 Inviter Dag Steinar, Lars Tore og Kaare til å delta på omvisning og 
møte hos Avinor 8. juni 

Kristian  

12 Fix en oppmerksomhet til Avinor Mariann  

 Etter møtet med Avinor tar vi et kjapt styremøte i kaffebaren på 
flyplassen 

  

 6. Annet   

13 Reservepakkedag – setter en dato i høst og inviterer LT og Ronny Jo  

14 Legg ut info på hjemmeside om utsatt pakkedag Kristian  

 KLUBBTURER   

15  Tur 1 
Klubbtur til Vågå i uke 24 
Invitasjoner må sendes omgående.  
Ring Holongsøy og reserver hytte. Det legges opp til selvkost. Sikter 
på 15 deltagere 

Jo  

16 Tur 2 
Hemsedal i august 
Svein Håvard organiserer med Elin 

Svein  

 Aksjoner overføres til aksjonslite Kristian 24.05.16 
  

 


