Messengermøter 07.12.20 og 14.12.20
Tilstede:
Lilli Bergsjøbrenden
Gry Jeanette Jørgensen
Tom Bremnes
Charlotte Bjørno
Christel Cyvin
14.12 var også Lene Berntsen tilstede som leder av stevnekomiteen.
07.12: Vi opprettholder stopp av organiserte treninger pga. koronasituasjonen til over nyttår,
oppdatert beskjed legges på Fb og hjemmesiden.
Siste nytt om hallen - alt skal være fraktet til Ormlia nå. Ny melding ang. hallen må legges på Fb og
hjemmesiden slik at medlemmene får vite at vi jobber med saken. Tidligst mars forventer vi å få gjort
noe fysisk. Svar fra skiklubbens formann venter vi fortsatt på, nå må alle som står oppført med
mailadresse der kontaktes.
Manglende rosetter - de skal sendes i dag så er da her onsdag/torsdag håper vi. Gry videresender
dem så fort de dukker opp.
Status oppdatert hjemmeside - layouten er endret og en del annet er ryddet opp i/endret - bla. er
døde linker fjernet. Referat lagt inn. Det skal legges ut melding på Fb om at hjemmesiden er
oppdatert og fungerer fint.
Lokale til årsmøtet - forespørsel sendt. Status kurs og studieforbundet - det går ikke an å søke om
støtte for kurs som er startet opp.
Eventuelt - Brøytepinner og sperrebånd rundt bunnen til hallen skal settes opp slik at den ikke blir
ødelagt av snøbrøyting.
Møte med styret og stevnekomiteen neste uke, Lene B. blir kalt inn til møtet. Neste møte mandag
14.12.20
14.12: Ang. stevner, Lene Berntsen er med som leder av stevnekomiteen.
Høststevnet - hva var bra og hva var ikke så bra? Lene har fått en del tilbakemeldinger til
stevnekomiteen og vi vurderer disse.
Mange positive tilbakemeldinger fra deltagere og de som hjalp til. En del nye ting å ta hensyn til ang.
Korona, som f.eks. registrering av folk som gikk ut og inn.
Styret kommer til å samarbeide tett med stevnekomiteen fremover, vi har både vårstevnet i mai og
høststevnet i september å se frem til og jobbe mot.

Ref. Christel Cyvin

