
 

 

 

 

 

 

REFERAT STYREMØTE 3. april  18.00 

Sted: GIF-huset, Klubbrommet 

Tilstede: Mette, Leif, Kine, Johan, Morten, Espen 

 

 

Sak nr. Beslutning/aksjon Ansvarlig Frist 

31/19 Infosaker: 
CKN 25 år 
 
Synlighet. Møte med Varingen.  
→Sykkelskole 
→Søndagstur 
→CKN25år? 
→Slik gjør du sykkelen klar for påsketuren! 
→Fellestreninger – kom å prøv! 
→Feiing av veier  
→ Mallorca og Portugal 
 
Ny nettside er oppe.  
 
Foreldremøte.  
 
Kurs Stasjonær vakt  
 
Oppfølging fra sist styremøte 
 
Nytt styre er oppdatert på nettsider, i KlubbAdmin og 
Brreg. 
 
Sykkelklær 
 
Fylkeskommunen har bevilget 25.000 kroner til 
stibyggerkurs.  
 
 
Styremøte KalasCup. 

  



 

 

 

 

 

32/19 Sykkelskolen 

 

Vedtak: Det sendes ut e-post til ungdommer for å få 
dem til å ta noen pass som trenere/ledere. Kine tar 
kontakt for å få tak på flere ledere og trenere. Møte for 
gjennomgang i 6. mai. Kine er ansvarlig for møtet.  
 
Johan spør Skedsmo vsk. Ev ServiceCompaniet om 
plakater og info til skoler. Trykkes opp asap.  
 
Johan spør Rune R om veteraner kan bidra. 
 
Kine bestiller t-shirts.  
 
Morten bestiller medaljer – utdeling siste gangen. 
Morten ordner med offert flasker. E-postsak før vi 
bestiller. 

  

33/19 Søndagsturen 
 
Vedtak: Første gangen flyttes til 5. mai. Rune R 
ordner med veteraner som guider. Espen og Johan tar 
de korte turene. Johan spør Bottel og Remi om 
terreng. Turene avsluttes på Nybrent. 

  

34/19 Samordnet rapportering og rapportering 
kommunen. 
 

Vedtak: Kine settes opp som politiattestansvarlig. 
Mette som Mette som barneidrettsansvarlig. 
Samordnet rapportering gjennomføres på styremøtet. 

  

35/19 Trenere Enduro 
 
Vedtak: Budsjett reguleres slik at vi kan ha en trener 
på enduro. Remi tar kontakt med Atle. 

  

36/19 Resertifisering Rent idrettslag 
 
Vedtak: Mette ansvaret for å samle de fleste 
gruppelederne og trenerne. Vi tar resertifiseringen i 
november. Dato bestemmes i senere styremøte.  

  

37/19 Vaskedugnad Hauger 
 
Vedtak: Rune R og Annika ordner med folk som 
vasker.  

  



 

 

 

 

 

38/19 Nyhetsbrev/Informasjon 
 
 
Vedtak: Espen sender ut nyhetsbrevet. Ut før påske.  

  

39/19 Hakadal Enduro 
 
Vedtak: Johan snakker med Stian 

  

 


