
 

 

 
 

TURRENNKLUBBEN ROGALAND 

 

REFERAT FRA STYREMØTE – NR. 2023-01 

 

 

Mandag 19.01.2023 kl. 19:00, Sandnes Sparebank Arena 

 

Fra styret: Johnny Garstad, Bodil Skadsem Høiland, Nils Bøe, Bård Kloster, Britt Heskestad og Tina 

Langehelle. 

 

  

Saksliste: 

1. Gjennomgang av forrige styremøte – nr. 2022-05     Johnny 

2. Økonomi og oppdatering av Brønnøysundsregistrene     Bodil 

3. Hjemmeside og sosiale medier – er gammel side avsluttet?    Bård 

4. PWT-avtale 2021-2025 – signert?        Nils 

5. Familiehelg 2023 – Solheimsdalen 13.-15. januar - evaluering    Johnny 

6. Skikurs i klassisk stil i Sirdal 21.01.2023       Nils 

7. Sesilåmi 2023 - søndag 19. mars         Alle 

8. Marcialonga 2023 m/PWT - søndag 29. januar       Nils 

9. Vasaloppet 2023 m/PWT - søndag 5. mars       Nils 

10. Tur til Svalbard i 2024? Lars Madland sjekker opp og gir tilbud i mai/juni  Johnny 

11. Sandnes Arena – rulleskimølle satt opp i arenabygget     Johnny 

12. Rulleskitrening – er det ønskelig å endre treningsdag?     Johnny 

13. Løypebidrag Sirdal – Sirdalsløyper spør om vi støtter videre?    Alle  

14. Medlemskontingent – endre pris for nye, men beholde for de faste?   Alle 

15. Skidress og refleksvester med TRK-logo? Få med sponsorer?    Alle 

16. Års-/avslutningsfest for Else Jonnie m/gjester i arenabygget    Alle 

17. Nytt styre, fordeling av arbeidsoppgaver       Alle 

18. Stavanger Skiklubb - rulleskiløype i Sørmarka       Britt 

19. Ny informasjonsplattform (i stedet for epost)?       Bård 

20. Bestemme ny representant i Sesilåmikomiteen (erstatter for Olav)   Alle 

21. Bytte ut representant i Sandnes Arena       Johnny  

22. Valg av nestleder          Alle 

23. Avtale neste styremøte – bestemme hvilken dag som passer best   Alle 

24. Eventuelt            Alle 
 

 

Sak 01-01 Gjennomgang forrige møte  

Johnny tok gjennomgang av siste styremøte. Godkjent 

 

Sak 02-01 Økonomi - og oppdatering av Brønnøysundregistrene  

Bodil informerte om at 500 000 kr er overført til konto med 6 måneder bindingstid for en 

høyere rente.  

 

Aksjon: Britt sender 2022 årsmøteprotokollen til Bodil. 

   

Sak 03-01 Hjemmeside og sosiale medier – er gammel side avsluttet? 



 

 

Gammel hjemmeside er ennå ikke avsluttet.  

Bård og Tina være admin på SoMe. 

Aksjon: Bård avslutter den gamle og gjør den nye til den eneste aktive. 

 

Sak 04-01 PWT-avtale 2021-2025 – signert? 

Hvilke goder har medlemmene av avtalen.  

Aksjon: Nils har avtalt med PWT om å ta en prat i slutten av januar og finne en 

løsning mhp eventuelle rabatter/ fordeler for TRK medlemmer. 

 

Sak 05-01 Familiehelg 2023 – Solheimsdalen 13.-15. januar 2023 

 Johnny ga et sammendrag av familiehelgen. Kun 26 deltakere, hvilket var en skuffende lav 

oppslutning. Kjekk helg. 

  

Sak 06-01 Skikurs i klassisk stil i Sirdal – holdes 21 januar. 

 Plass til 20 deltakere. 2 x 2 timer på Kvæven med lunsj på Sinnes Fjellstue. 

  

Sak 07-01 Sesilåmi 2023 - søndag 19. mars 

 Pr 18 januar, bare 360 påmeldte. 

Bård viste oversikt over hyttefordeling. Pr i dag, 4 hytter. Enighet om å fylle opp hyttene 

først, deretter hotellet. Bård foreslo at man nå åpner opp for «førstemann til mølla» 

Aksjon: Britt sjekke om de 2 siste hytteeierne bare har fått email eller også sms. 

 

Sak 09-01  Vasaloppet 2023 m/PWT – søndag 5. mars 

Ingen påmeldte fra TRK. 

 

Sak 10-01 Tur til Svalbard i 2024?  

Lars Madland sjekker opp og gir tilbud i mai/juni 

 

Sak 11-01 Sandnes Arena – rulleskimølle satt opp i arenabygget 

  Styret deltok på introduksjon info angående den nye rulleskimøllen.  

 

Sak 12-01  Rulleskitrening. 

Ønskelig å finne en bedre dag for å få flere med på trening. Enighet i styret om å diskutere 

dette senere, siden det ikke er så aktuelt med rulleskitrening i Melsheia på denne tiden av 

året. 

 

Sak 13-01 Løypebidrag Sirdal – Sirdalsløyper spør om vi støtter videre? 

Enstemmighet i styret for å fortsette å støtte løypekjøring i Sirdal. 

 

Sak 14-01  Medlemskontingent – endre pris for nye, men beholde for de faste? 

Det var spørsmål om å endre prisen for nye medlemmer for å beholde de som allerede er 

medlemmer («faste medlemmer»). Bård kommenterte at det nye betalingssystemet vil 

kreve at man er medlem. For å beholde på medlemmer, så kan man jo promotere 

aktivitetsfordeler, slik at folk ikke melder seg ut når de ikke vil være med på tur. 

Prisen har vært lav og den samme i mange år, så man kan eventuelt øke den neste år. 

 

Sak 15-01 Skidress og refleksvester med TRK-logo? Få med sponsorer? 

Refleksvester og skidresser ble diskutert. Enighet om å droppe refleksvester og ta opp 

diskusjonen angående skiklær på et senere tidspunkt. 

    

Sak 16-01 Års-/avslutningsfest for Else Jonnie m/gjester i arenabygget  

Blir rundt 20 personer: Else Jonnie ønsket styremedlemmer (inkludert avtroppende 

medlemmer), komite- og æres medlemmer. Enighet om at Else Jonnie velger dag. 

  

Sak 17-01  Nytt styre, fordeling av arbeidsoppgaver   

Ble vel egentlig ikke diskutert. Må diskuteres og landes på neste styremøte. 

 

Sak 18-01 Stavanger Skiklubb - rulleskiløype i Sørmarka 



 

 

Britt informerte styret om at søknaden til Stavanger Skiklubb angående et rulleskianlegg i 

Sørmarka idrettspark var blitt godkjent av Stavanger kommune.   

 

Sak 19-01  Ny informasjonsplattform (i stedet for epost) 

Bård vil diskutere med Tina angående info-plattform. Spørsmålet «Hva med intern info?» 

ble stilt. Det er for øyeblikket ikke modent, men Bård vil vise noen eksempler når det er 

klart. 

Aksjon: Bård og Tina vil diskutere og presentere neste gang. 

 

Sak 20-01 Bestemme ny representant i Sesilåmikomiteen (erstatter for Olav) 

Nils tar over som TRK representant for Olav Hagland. 

 

Sak 21-01 Bytte ut representant i Sandnes Arena 

Johnny ønsker avløsning som TRK representant i Sandnes Arena. Tina sa seg villig til å ta 

over med forbehold ut ifra møteplan og hvilken dag som blir møtedag. Johnny blir vara-

representant. 

 

Sak 22-01  Valg av nestleder 

  Etter en diskusjon, ble Tina valgt som nestleder. 

Bård foreslo å lage et års-hjul, slik at man har god oversikt over hva som må gjøres når og 

av hvem. 

         
Sak 23-01 Avtale neste styremøte  

Styret ble enig om å begrense styremøtene til 1 ½ time og at sakslisten skal 

inneholde kun det som er aktuelt for gjeldende tid på året.  

Neste styremøte er onsdag 15.02 kl 19 i Sandnes Sparebank Arena – Melshei. 

 
Sak 24-01  Eventuelt 

  Ingenting ble tatt opp.   

 

       

 

   

 

Stavanger 26.01.2023 

Turrennklubben Rogaland        

Britt Heskestad 


