
Høstmøte 25.10.14 Idrettens hus.
Møtet ble holdt rett etter en flott hopptrening i Mølleråsen. Tilstede var både trenere, utøvere og foresatte.

Til sammen 22 stk (12 fra Eidsvåg, 8 fra Åndalsnes og 2 fra Molde)

1. Referat fra vårmøte 26.april 2014.

2. Diverse:

Økonomi: 40 000,- kr tilgjengelig i kretsen pr. i dag.

Utstyr: 40 porter på Bjorli (sett) + 40 stk ubrukt fra i fjor.

Drill, radio, borr.

6 stk var i Hintertux fra kretsen.

3. Sesongkort Bjorli - Bestilles innen 30.10.14. (10% rabatt). Ingen støtte fra kretsen i år.

Nils Magne tar imot bestillingen på facebook, faktura til klubben, klubben 

fakturerer videre. ( Mulig noen kan betale på Bjorli om det er ønskelig, Rival)

4. Alle treninger skal være åpen for alle. Det skal ikke være kretslag.

Informasjon og påmelding til treninger går gjennom Facebook.  

Det blir treninger på Bjorli straks snøen kommer.

Også mulighet for kveldstrening i Tusten så sant det lar seg gjøre med snø.

Nils Magne setter opp fordeling på voksne på treninger.

Deler inn i idrettslag.

Trening hver helg, men ikke hver helg med trener.

De eldste setter porter når det ikke er trener.

Alle må være medlem på gruppa på Facebook for å få info.

Finnes en lukket og en åpen gruppe på facebook. Publiser gjerne bilder på den åpne 

siden også, for å trekke flere til sporten.

5. Terminliste ligger på nett.

NC er både bakketelemark og fjelltelemarkrenn.

NM er ikke tellende i NC.

Uttaksrenn 15-16 november for junior.

28-30 november: Breddesamling Gaustablikk.

Vi må arrangere lokale renn i tillegg til terminlista.

Satser på 3 renn ekstra i sesongen, der våre klubber blir arrangør.

6. Kjøp av fartsdresser og utstyr.

Ingrid legger ut noe på Facebook. Tilbud fra Blossom ligger ved.

7. Vi får samme avtale som i fjor ang. overnatting på Bjorli.

Referent Eva Alme/Wenche Blø


