Referat fra styremøte
Tid: Mandag 26. kl 10:00
Sted: Akvariet
Tilstede: Rune L, Jan-Inge, Rune R, Sven-Arne, Karianne, Kjetil, Magnus

Sak 1: Skidagen 2012, oppsummering og forslag til endringer (se
vedlegg)
Det ble bestemt at vi fortsatt skal ha langtur og korttur, men at aktivitetene på sognsvann
eventuelt blir byttet ut med tur til tryvann for de som foretrekker snowboard eller nedoverski.
Korttur blir neste gang Frognerseteren-Kobberhaughytta t/r.

Annet:






Porselen i stedet for papp til neste fest
Drikkevarer: Neste gang trenger vi mer rødvin, noen flasker i tillegg til papp-vin er
bra, for da kan evt. noe byttes tilbake. Ølflasker i stedet for bokser da de lettere kan
pantes.
Bordstilling: Evt. To langbord i stedet for hestesko. Neste gang ikke bruke sofakrok til
lagerplass for stoler siden det er fint å sitte her i begynnelsen.
Medlemskontingent: Neste gang to lister slik at betalingen går raskere. Det ble
foreslått å innføre mulighet for forskuddsbetaling inn til konto
Quiz: Fungerte bra, men viktig å sette av nok tid til at folk rekker å svare på alle
spørsmål.

Sak 2: Sommer/Vår aktiviteter






Holmenkollstafetten: 12 mai. Jan-Inge og Rune L ordner dette
Sykle til jobben aksjonen: Sven Arne og Rune R tar seg av dette. Aksjonen går fra 15
mai til 15 september. Budsjett: 2000kr (500 til sykkelrebus). Til oppstart ble det
foreslått at hele BIL styret stiller opp og opplyser om aktiviteter. Sven-Arne og Rune
R lager et forslag til neste møte, også til premier.
Sykkeldag: Dette blir 6. september. Rune L og Magnus planlegger.
Andre aktiviteter:
o Sommerdag m/ Kubb Crocett. Dette tas opp ved neste møte.

Sak 3: Medlemmer og kontingent
Det ble diskutert en del om det lar seg gjøre å trekke medlemskontingent automatisk, for
eksempel hver februar, inntil man aktivt melder seg ut av BIL. Dette kan gjøres slik at det
automatisk kommer en advarsel til folk om trekk i lønna. Kjetil setter opp et forslag til
samtykke.

Sak 4: Eventuelt


Brus: Det går lite Cola, og vi trenger å finne mulighet til å kjøpe mindre kvanta.




Organisasjonsnr: Trenger underskrevet protokoll av årsmøtet
Sogn videregående skal pusses opp, og det er snakk om å flytte treninger til Risløkka.
Per Helmer ser på dette.

Vedlegg: Oppsummering av Skidag 2012
Tanker etter skidag 2012
2. mars 2012
08:37
- Forberedelser og planlegging.
○ Mulighet til å betale inngang på forhånd.
○ Ordne tidlig med dato, lokasjon og matlaging
- Gjennomføring av aktiviteter
○ Langtur
Fin tur fra Hakadal til Sognsvann. Jeg synes dette fungerer kjempefint.
○ Kort Langtur
Prøve en ny rute, Frognerseteren til Kobberhaugshytta t/r, eller ned til Sognsvann.
○ Sognsvann
Koffertløp
□ Få deltagere
Racerløp
□ Få deltagere
- Anbefalinger til neste år:
○ Langtur, beholdes.
○ Kort langtur, beholdes men ny rute.
○ Tryvann (alpint), tar over for aktivitetene på Sognsvann.
- Fest
○ Forberedelser
Handling
□ Dersom vi bruker dekketøyet i kantina slipper vi å bruke penger på
engangsbestikk. Porselen er litt mer eksklusivt.
□ Vi gikk tom for rødvin men vi satt igjen med en del hvitvin.
Det hadde holdt med 2 x 3l + 3 flasker rødvin og 2 flasker hvitvin. På polet
så får vi levert tilbake 10% av det vi kjøper så da kan vi levere tilbake flasker
av det vi får til overs.
□ Det ble kjøpt inn ca 100 enheter øl og dette ble nok. Det gikk mindre enn en
6 pakk med alkoholfritt . Det greieste er å kjøpe 50% hver av Ringnes og
Tuborg 0,33l i 6 pakk. Dette er enkelt og levere tilbake. Flasker er enklere
enn bokser med tanke på pant. det er enkelt å rydde opp og det kan stables
i kasser.
□ Brus. Det gikk fire flasker brus...
Ordne lokaler
□ Bordene anbefales å ordne i rekker.
○ Gjennomføring
Det hadde vært fint å ha ei kjøreliste for hva som skjer når og hvem som skal gjøre hva
under festen. Så lenge alle tar ansvar for at noe må gjøres så går det jo fint men.
Velkomst
□ Beholde sofakroken som en mingleplass ved velkomst og middag
□ Flere lister til de som tar i mot betaling med medlemmer og oversikt over
hvem som betaler.
□ Bra Bar, jeg synes det fungerte fint med selvbetjening etter at middagen var
i gang. Vi bør tømme kasse for store sedler etter at påmeldingskontigenten
var innbetalt. Det eneste jeg synes vi kan gjøre annerledes er å ha kassa på
en mer sentral plass slik at ikke pengene står for seg selv. Vi kan også bruke
kjøla som står i serveringsavlukka til å ha øl og drikke i.

□ Vi kan spørre om de forskjellige gruppene kan ha stand for sin aktivitet
under velkomsten.
Middag
□ Synes vi ikke skal ha papptallerkener og bestikk men bruke porselen. Dette
krever at vi har to personer som har kjøkkentjeneste med ansvar for
oppvask.
□ Vannglass til hver gjest. Øl drikkes fint fra flasker.
Dessert
Kaffe snacks
□ Dette kan vi ha i skåler før middagen slik at det er fort gjort å servere etter
middagen.
□ Etter at desserten er servert så dro halvparten. Vi kan ordne noen mindre
sittegrupper og rydde opp resten av bordene.
□ Vi hadde klart oss med tre store poser potetgull, to poser twist og to poser
saltstenger og en after eight (Denne bør settes frem sammen med desserten
slik at folk ser den når de henter kaffe første gang.)
□ Vi hadde klart oss med 2x250gr kaffe.
Taler
□ En konferansier med huskeliste på hva som skal bli sagt...
Quiz
□ Vi hadde en Quiz mellom dessert og premieutdelinga. Dette fungerte bra.
Det var fint at det var en tidsbegrensning på denne slik at den ikke drøyer ut
i tid. Pass på at det er nok tid til å besvare alle spørsmålene.
Premieutdeling
Musikk
□ Ønsker å bruke høyttaleranlegget som er i Tallhall under velkomsten og
middagen men det andre anlegget etter middagen.
○ Etterarbeid.
Låseansvar kan være greit å ha avtalt på forhånd.
Følge bruksanvisninga for rydding som er inne på kjøkkenet slik at det er orden til
dagen etter...
- Etterarbeid
○ Pante flasker
○ Selge unna rester
○ Levere tilbake øl
○ Økonomi.
Tilbakemelding fra Svein
8. mars 2012
08:38
Hei Rune
Først vil vi gjerne si tusen takk for en fin fest og flotte blomster. Maten var veldig god,
og
arrangementet gikk greit av gårde. Siden vi har lang vei hjem var vi nødt til å dra litt
tidlig, men vi
koste oss veldig. Spesielt satte vi pris på quizen. Det er alltid artig å få brukt hodet litt.
Når det gjelder arrangementet ved Sognsvann, gikk det greit unna, og alt fungerte fint.
Men det er jo
veldig få som oppsøker det, da. Koffert‐ og racerløpet har hatt en nedadgående kurve
de senere år.

Grunnen er nok at mange drar på langtur, og ikke rekker/orker å dra innom oss. Derfor
mener vi at
man må vurdere å legge om dette. Kanskje man kan finne på noe i forbindelse med
"kort langtur"?
F.eks en løype med poster underveis ‐ spørsmål, beregning av avstander, her er det
bare fantasien
som setter grenser.
Uansett kan det virke som den gamle måten å gjøre ting på har utspilt sin rolle.
Tilbakemelding fra Asta
8. mars 2012
08:40
ja det ser bra ut, Jeg tenkte egentlig at vi kunne si noe om at enten måtte man
ikke ha får mange valg (korttur, langtur og sognvann er for mye på en dag)
Enten må man konsentrere seg om arrangementet rundt Sognsvann og at mer må skje
der.
Eller satse på korttur/langtur
Vil man ha Sognsvann må man gjøre noe med arrangementet:
få tilbake toddyen og en "velkomstgjeng" når folk kommer i mål.
Få folk til Sognsvann enten som tilskuere/heiagjeng eller deltakere.
Invitere pensonistene til å delta?
vet ikke jeg? noe må hvertfall gjøres, eller som du sier, finne på noe helt nytt ;)
man kunne også rett og slett ha kort‐ og langtur der alle ender på Sognsvann til
spørsmål og toddy ;)
mvh
Ásta

