
 

 

 

 
 

TURRENNKLUBBEN ROGALAND 

 

REFERAT FRA STYREMØTE – NR. 2023-02 

 

 

Onsdag 15.02 2023 kl. 19:00, Telefonmøte. 

 

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

Langehelle. 

 

  

Saksliste: 

1) Gjennomgang av forrige styremøte. 

2) Status aksjoner fra forrige styremøte:  

1. Brønnøysundregisteret - Aksjon: Britt sender 2022 årsmøteprotokollen til Bodil. Status - 

email sendt 06.02.23 

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

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

alle ble tilsendt email.  

4. PWT-avtale - 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. 

5. Ny informasjonsplattform - Aksjon: Bård og Tina vil diskutere og presentere neste gang. 

3) Sesilåmi 2023  

4) Eventuelt. 

Forlengelse av lysløypen i Sirdal fra Haugen til «den nye brua» - tar vi den saken opp igjen etter 

Sesilåmi eller dropper i saken? 

 

 

Sak 01-02 Gjennomgang forrige møte  

Johnny tok gjennomgang av siste styremøte. Godkjent 

 

Sak 02-02 Status aksjoner fra forrige styremøte: 

1. Brønnøysundregisteret - 2022 årsmøteprotokollen sent til kasserer 06,.02 2023. 

2. Hjemmeside: den gamle avsluttes, og den nye blir den eneste aktive. 

3. Alle hytteeier fikk email i høst, men det ble bestemt at bare de hyttene som ble benyttet i 

2022 skulle man google og sende sms til. 

4. PWT-avtale: Oppdateringer fra Nils: Ny avtale planlegges hvor medlemmer får 500 kr i 

rabatt 

5. Ny informasjonsplattform – Bård oppsummerte: Tina har gjort en kjempe jobb med 

DropBox. Alle «mapper» fra Else Jonnie har blitt lastet opp og info angående Sesilåmi har 

blitt lagret i en folder kalt «2023 -Sesilåmi». 

 

   

Sak 03-02 Sesilåmi 2023 

Pr 15.02 er det 375 påmeldte. 52 personer er påmeldt nattbussen fra Sinnes. 

Når de gjelder buss, hytter og Setesdal hotell, er fordeling som følger: 

23 personer buss og hytte, 17 personer buss og hotell, 7 personer buss og 2 personer bare 

hotell.  

 



 

 

Aksjon: Britt gi en oppdatering til Setesdal hotell angående 19 personer bestilt på 

hotell, men at det forventes flere som melder seg på. 42 stykker har meldt seg på 

middag. Be om hva er siste tidsfrist for rombestilling. Hvor mange 2- og 4-mannsrom 

er tilgjengelig. 

 

Det ble også diskutert hvordan man kunne reklamere for Sesilåmi. 

Aksjon: Bård vil sende en oversikt til Johnny. Dermed vet man hvem som har 

allerede har meldt seg på, og kan sende en påminnelse til de som tidligere har bodd 

på hytte i 2022, men som ikke har meldt seg på Sesilåmi 2023. 

 

Det kom opp et spørsmål om man skulle få tak i en ekstra hytte, men man konkluderte med  

hvis det kom inn flere påmeldinger etter 15.02 enn ledige plasser i hyttene, så plasseres 

folk Setesdal hotellet. 

 
 

Sak 04-02 Eventuelt 

1. Styreweb ble diskutert, men Bård foreslo at styret ikke bruker så mye tid på 

Styreweb siden man vil gå over til et annet system. 

2. Kort diskusjon av saken «Forlengelse av lysløype fra Haugen til den nye brua», og 

enighet om at styret tar opp saken på styremøte etter Sesilåmi. 

3. På spørsmålet «Hva kan TKR bidra med å utvide løypenettet?». Enighet om å se 

på saken på styremøte etter Sesilåmi. 

4. Angående årsfest for Else Jonnie: Else Jonnie har foreslått å holde festen etter 

Sesilåmi.  

Aksjon: Johnny tar det opp på et senere styremøte. 

5. Sandnes Sparebank Arena komite: Tina har ikke anledning til å stille på møte 

06.03. Johnny stiller for TRK. Tina kommenterte at det beste hadde vært hvis det 

kunne lages en møteplan. 

6. Neste styremøter:  

o Onsdag 08.03 kl 19:00 – 20:30, Sandnes Sparebank Arena, Melshei + 

eventuelt et telefonmøte etterpå før Sesilåmi hvis nødvendig. 

o Onsdag 29.03 kl 19:00 – 20:30, Sandnes Sparbank Arena, Melshei, 

 

 

 

  

         

 

Stavanger 26.02 2023 

Turrennklubben Rogaland        

Britt Heskesta 


