
 

 

TURRENNKLUBBEN ROGALAND 

 

REFERAT FRA STYREMØTE – NR. 2022-05 

 

 

Mandag 24.10.2022 kl. 19:00, Sandnes Sparebank Arena 

 

Fra styret: Johnny Garstad, Bodil Skadsem Høiland, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Olav  

  Hagland, Carl Petter Osmundsen, Bård Kloster og Britt Heskestad 

 

 

 

Sak 01-05 Gjennomgang forrige møte  

Johnny tok gjennomgang av siste styremøte. Angående punkt 9-22 fra styremøtet 12.09, 

Tina har gitt beskjed om at hun ikke har anledning til å bidra på rulleskitrening. Ellers 

ingen kommentarer. 

 

Sak 02-05 Økonomi - renter på innskudd? 

Turrennklubben har ca kr 600 000,- til sammen på begge kontoer. Bodil presenterte en 

mulighet for å binde kr 500 000,- enten i 3 eller 6 måneder. Får høyest rente og størst 

gevinst ved å binde kr 500 000,- i 6 måneder. Enstemmighet i styret om å binde for 6 

måneder. 

 

Bodil nevnte at de 8 annonsørene som er presentert med logo på hjemmesiden betaler kr 

2000 i året. Dette faktureres på etterskudd. Enighet i styret om at man burde forandre dette 

til at man for eksempel fakturerer 50 % på etterskudd og 50 % på forskudd. 

Aksjon: Britt sender faktura til 8 annonsører i løpet av desember. 

   

Sak 03-05 Hjemmeside og sosiale medier - TRK´s adresse   

Bård presenterte status på hjemmesiden: www.trurrennklubben.no 

Bård informerte om at han hadde fått Vipps 15.10 og har søkt om «Vipps på nett». Etter 

hvert vil all betaling skje online som f eks temakveld, Sesilåmi, buss. Alt vi skje 

automatisk og forenkle styrets jobb. 

Epostadresse ble diskutert og man kom frem til post@turrennklubben.no. 

Det anbefales at man knyter opp 8-10 aktuelle søkeord som fremmer synligheten til 

Turrennklubben og hjemmesiden.  

Aksjon: Bård legger inn på hjemmesiden.  

Aksjon: Alle tester ut hjemmesiden og kommer med tilbakemelding til Bård på hva 

som fungerer og komme med forslag på søkeord. Tidsfrist: ASAP 

 

Sak 04-05 PWT-avtale 2021-2025 – signert? 

Nils har ikke mottatt noe fra PWT ennå. 

Aksjon: Nils tar kontakt med PWT. 

 

Sak 05-05 Familiehelg 2023 – Solheimsdalen 13.-15. januar 2023 

 Johnny oppdaterte styret angående familiehelgen i januar 2023. Det blir Solheimsdalen 

Ferie og rekreasjonssenter (tidl. Øglendshytten) i Solheimsdalen, som er noe dyrere enn de 

man har brukt tidligere. Pris er 16 500,-.  

 Styrevedtak: TRK betaler for hytten slik man har gjort tidligere. 

 

Sak 06-05 Skikurs i klassisk stil i Sirdal 

 Skikurset vil bli arrangert i forbindelse med familiehelgen. Tidligere har man brukt 

instruktører utenifra, men nå ble det foreslått å bruke lokale instruktører. 

 Aksjon: Nils sjekker med Ørjan om han/Skiopplevelser har anledning til å stille med 

instruktører. 

 

 

http://www.trurrennklubben.no/
mailto:post@turrennklubben.no


 

 

 

 

 

Sak 07-05 Sesilåmi 2023 - søndag 19. mars 

 Saken ble innledet med informasjon fra Olav og Johnny. Sesilåmi-styret satser på renn i 

2023, selv om man styrer mot et underskudd på 150 00 – 200 000. Pr 17.10 var det ca 255 

påmeldte.  

Hovedbussen(e) går lørdag, men vi ble også enig om å ha transport opp til Brokke for de 

som reiser fredag. Styret trenger å få informasjon om pris og tilgang på hyttene. Når det 

gjelder transport, så har vi brukt Frafjord Bilrute de siste gangene. Vi har vært svært godt 

fornøyd med dem, og vi vil fortsette samarbeidet med dem.  

Aksjonsliste utarbeidet og oppgaver fordelt i styret. 

 

Sak 08-05 Marcialonga 2023 m/PWT- søndag 29. januar 

 Pr 24/10 er 19 medlemmer påmeldt. 

 

Sak 09-05  Vasaloppet 2023 m/PWT – søndag 5. mars 

Informasjon har enda ikke kommet fra PWT. 

 

Sak 10-05 Svalbard - Status 

Nils venter på informasjon fra PWT. 

 

Sak 11-05 Sandnes Sparebank Arena  

Johnny informerte om at styret til Sandnes Arena ønsker at bygget skal bli brukt, og det er 

anledning til å leie det til forskjellige arrangementer. 

 

Sak 12-05  Rulleskitrening. 

  Vi prøver å få flere til å delta på rulleskitreningen. Viktig å spre info om treningstidene.  

  Tidspunkt for rulleskitrening er presentert på hjemmesiden: 

  Onsdager; noen kommer 18 – 20, men kjernetiden er 19 – 21. 

 

Sak 13-05 Endring av Turrennklubbens vedtekter 

Det ble forslått å justere antall medlemmer i styret til 4 – 8 medlemmer. 

Aksjon: Johnny lager forslag til endring av vedtektene og sender de ut til 

styremedlemmene. Endringene vil bli framlagt for årsmøtet for godkjenning. 

 

Sak 14-05  Temakveld med Pål Gunnar Mikkelsplass. 

  Program og opplegg for temakveld 9.11 ble diskutert. 

Pål Gunnar Mikkelsplass vil ha en rulleskitrening fra 17:00 – 18:00.  

Foredrag av Pål Gunner Mikkelsplass holdes i aktivitetsrommet (ca 60 min). 

Ørjan Ravndal og Arne K Espedal vil fortelle om Sesilåmi 2023 og komme med noen 

tidligere historier (ca 15 min). 

Bjørn Folkvord vil fortelle om anlegget (ca 10 min), og på slutten av kvelden vil han gi 

interesserte en omvisning i bygget.  

Mikal Tengesdal vil stille ut produkter og være tilgjengelig for gode råd og tips. 

Pause med pizza og brus er planlagt kl 20:00. 

Temakvelden er åpen for alle. 

Aksjon: Johnny bestiller pizza og brus. 

 

Med referanse til tidligere foreslåtte foredragsholder, så informerte Bård om at han hadde 

fått kontakt med Astrid Øyre Slind. Hun kan sannsynligvis komme dersom vi kan 

arrangere temakveld tidligere på høsten.  

Aksjon: Bård tar kontakt med Astrid i april 2023 og sjekker ut pris og tidspunkt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 15-05 Årsmøte - utforming av Årsberetning og innkalling 

Else Jonnie og Olav kommer til å gå ut av styret. Tina Langhelle har sagt seg villig til å gå 

inn i styret. Sverre i valgkomiteen tar kontakt med Carl Petter angående om han ønsker å 

være med videre. Olav sitter i Sesilåmi-styret, så der må det inn en ny kandidat fra det nye 

styret.  

Aksjon: Else Jonnie skriver årsberetning for 2022 og sender til Johnny. 

    

Sak 16-05  Turrennklubbens Skifond – hvordan få flere til å søke  

Beløpet har de siste årene vært på kr 15.000, men det ble bestemt på årsmøtet i fjor at 

beløpet skulle endres til kr 20.000. For å få flere til å søke, ble styremedlemmene 

oppfordret til å spre informasjon om mulighetene til å søke Turrennklubbens Skifond. 

  Aksjon: Bård oppdaterer info på hjemmesiden angående beløp og søknadsfrister. 

  

Sak 17-05  Nytt styre, fordeling av arbeidsoppgaver 

  Enighet om at det nye styret for 2023 fordeler arbeidsoppgaver på første styremøte. 

 

Sak 18-05 Stavanger Skiklubb - rulleskiløype i Sørmarka 

Britt ga en kort oppsummering angående innspill til rulleskianlegg i Sørmarka idrettspark 

som støtte til Stavanger Skiklubb.  

Aksjoner: Bård sender logo i rett format til Britt. 

Britt oppdaterer brevet med siste kommentarer og sender inn til Stavanger kommune 

(frist er 31.10). 

    

 

Sak 19-05  Ny informasjonsplattform (i stedet for epost) 

  Sak ble ikke behandlet og overføres til neste styremøte. 

   

Sak 20-05 Eventuelt 

Angående forlengelse av lysløype fra Haugen og til den nye broen, så venter TRK på at ny 

daglig leder i Sirdalsløyper blir ansatt. 

 

Forslag om å opprette ny avtale med tidligere Magneten Sport, som nå er Sport 1 på 

Ålgård.  

Aksjon: Carl Petter følger opp og tar kontakt. 

 

       

Dato for neste styremøte ble ikke avtalt. 

Johnny kaller inn til neste styremøte pr epost. 

 

 

   

 

Sandnes 07.11.2022 

Turrennklubben Rogaland        

Britt Heskestad (sekretær) / Johnny Garstad (formann)  



 

 

 
  


