Referat fra styremøte
Tid: Fredag 22. Juni 2012, kl 12:00-13:00
Sted: Hesselberg i Tallhall.
Tilstede: Rune L, Jan-Inge, Sven-Arne, Karianne og Kjetil

Sak 1: Holmenkollstafetten, oppsummering og forslag til endringer.
Vi ble på årets Holmenollstafett nr: 979 av 1323 lag. Det ble servert Pizza i Tallhall etter
fullført løp. Noen forslag til neste år.
 Det var en del som ikke fikk med seg at vi stilte lag i Holmenkollstafetten så
muligheten for å rekruttere enda flere deltakere til neste års stafett er der.
 Dersom vi ser på årets budsjett så har vi mulighet til å melde på to lag til neste års
stafett. Dette må vi vurdere når påmeldingsfristen nærmer seg i desember.

Sak 2: Sykle til jobben aksjonen, status.
Årets sykle til jobben aksjon går sin gang. Linken på til registreringsskjemaet er etter hvert
havnet langt nede på Innblikk sine sider. Vi ble enige om at vi må ordne en link til nettsidene
til aksjonen fra bedriftsidrettslagets sider.

Sak 3: Meteorologens sommerdag, 4. juli 2012.
Vi møter opp utenfor hovedhuset/ Eller på forskningsparken T-bane stasjon klokken 15:00 og
så tar vi T-bane ned til Nationaltheatret og går til Vippetangen (Eller Buss fra Jernbanetorget
til Vippetangen). Deretter tar vi båten ut til Hovedøya der vi griller og koser oss.
Idrettslaget stiller med engangsgriller, ketchup, sennep og leker. Når det gjelder leker så tar vi
med det vi har tilgjengelig som Kubb, Frisbee, Krokett og Volleyball.
Karianne lager en invitasjon som vi skal prøve å sende ut innen tirsdag 26. juni.

Sak 5: Salg av gamle serverskap.
Disse skapene ble kastet i forrige uke så dette er ikke lenger aktuelt.

Sak 6: Eventuelt.
A. Vi diskuterte om det er greit at tidligere ansatte og kamerater av medlemmer er
med å trener sammen med bedriftsidrettslaget på idrettslagets timers uten å måtte
betale.
Konklusjonen ble at så lenge det er i idrettslagets interesse og at det er OK for de
andre som er med å trener så er det OK.
B. Det er flere av medlemmene som ønsker seg treningstøy med idrettslagets logo på.
Vi skal finne noen alternativer på trøyer vi kan kjøpe og prøve å være litt frempå
Instituttet i forbindelse med innføring av ny log til høsten. Det kan være fint å ha et
alternativ klart slik at vi fort kan bestille dette dersom det blir aktuellt.

