
Turrennklubben Rogaland - TRK 

 

Møte nr 03-2022  

Styremøte den 05.05 2022, Sandnes Sparebank Arena Melshei. 
 

 

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

  Hagland, Carl Petter Osmundsen, Bård Kloster og Britt Heskestad. 

Meldt avbud: -  

 

Sak 01-22 Gjennomgang forrige møte  

Gjennomgang ved Johnny. Ok.  Johnny legger dagens referat på hjemmeside. 

 

Sak 02-22 Økonomi og vedtekter. 

Beh. Kr 670', ikt som i høst. Regnskapet er i null, alt er betalt ut.  

TKR’s vedtekter ble diskutert og enighet om at en oppdatering er nødvendig, spesielt angående 

§3. Forslag: Oppdatering av vedtektene mhp hva som er best praksis legges til nest styremøte i 

september. 

   

Sak 03-22 Hjemmesiden – Turrennklubben.no 

Enighet om at eksisterende hjemmeside trenger en oppdatering. Bård stilte spørsmål om vi 

trenger en hjemmeside. Hvordan kan vi dele informasjon på en enke og effektiv måte? En 

Facebook side er enkel å vedlikeholde. Siden ikke alle medlemmer er på Facebook og andre 

sosiale media, vil det derfor være nødvendig å ha en hjemmeside. Johnny sjekker hva som kan 

fjernes og tar en gjennomgang med Bård angående oppryddinga v den gamle eller om det skal 

lages en ny og enklere hjemmeside mhp effektive oppdateringer. 

 

Forslag fra Bård: Han tar kontakt med en bekjent innen IT. Bård tar med PC på neste 

styremøte. Styret tar en gjennomgang av nettsiden. Målet er å k nytte opp nettsiden med 

Facebook, slik at oppdateringer gjøres enkelt og effektivt. Styret ønsker å treffe flest mulige 

medlemmer og potensielle unge medlemmer. Bård vil ta kontakt med Tina? 

   

Sak 04-22 Sesilåmi 2022 og 2023, evaluering, epost til hytteeierne 

Olav tok en gjennomgang av evalueringsmøtet og informerte om at Sesilåmi 2023 legges til 19 

mars. Else sender e-post til hytteeierne og takker for 2022 og informerer om at de vil bli 

kontaktet at av Bård Kloster til høsten angående Sesilåmi 2023. 

 

Sak 05-22 Marcialonga  

 Nils informerte at han skal ha et møte med PWT. Det vil bli laget 2 opplegg og mer info 

kommer i løpet av mai. Bård legger ut info om at det allerede jobbet med tur-opplegg til 

Marcialonga. 
 

Sak 06-22 Vasaloppet  

 Nils bekreftet at det blir tur med PWT til Vasaloppet 2023. 
 

Sak 07-22 Svalbard, evnt planlegging 

  Turrennklubben planlegger tur til Svalbard Skimaraton i 2023. Mer informasjon kommer 

senere.  

 

Sak 08-22 PWT, avtale 2021 – 2025, bekreftes 

 Nils informerte at avtalen ferdiggjøres.  

 

 Sak 09-22 Sandnes Arena info/rulleskitrening 

Skigruppe i Equinor har tatt kontakt med Johnny, og man har blitt enige om at de framover blir 

med på Turrennklubben sine rulleskitreninger i Sandnes Sparebank Arena onsdager kl. 19. 

Ørjan Ravndal vil bli med på noen treninger til høsten hvor han kan gi de som ønsker det tips 
til å få bedre teknikk. 

 

Sak 11-22 Rabatt-avtaler 

  Tengesdal og Hetland Sport er med, men ikke butikk på Ålgård.  



 

 

 
 

Sak 12-22 Skiteknikkurs og andre planer for 2022-23 -> Temakveld høst 2022 

Muligheter for en temakveld i løpet av høsten ble diskutert både når det gjaldt foredragsholder 

og lokasjon.  

Johnny vil sjekke med Olympiatoppen angående tips til hvem som kan inviteres.  

Bård sjekke med Nilsi angående pris og tilgjengelighet. Mulig han blir for dyr. 

Carl Petter sjekker med Leif Inge Tjelta. 
 

Sak 13-22  Nytt styre, fordeling av arbeidsoppgaver. 

Else Jonnie sine arbeidsoppgaver blir fordelt mellom Britt Heskestad og Bård Kloster. 

Bård tar over sine oppgaver angående Sesilåmi og vil også ha ansvar for hjemmeside og sosiale 

media. Britt overtar som sekretær og Styreweb. 

 

Sak 14 – 22 Eventuelt 

Forlengelse av lysløype Haugen – den nye brua: 

Carl Petter vil følge opp med Sirdalsløyper mhp muligheter for forlengelse. 

 

Barmarkstrening (spretten skigang):  

Treningene er på mandager, kontakt person er Siri Pettersen (mob. 901 49 510). 

Mer info finner en på hjemmesiden: 
https://www.turrennklubben.no/index.php/trening/barmarkstrening. 
 

 

Neste styremøte: Torsdag 01.09 kl 19:00 Sandnes Sparebank Arena Melshei. 
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