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Styremøte
Dombås Idrettslag- Hovedstyret med
gruppeledere
Tid (dato, fra kl til kl):

10.04.2013 kl 2000-2130

Sted:

Trolltun

Innkalt av:
Ordstyrer:

Stein-Erik Voldengen

Referent:

Stein-Erik Voldengen

Deltakere
møtt:
Observatør:
Sak

Diskusjon og Konklusjon

1

Status fra gruppene
Alpin/Snowboard:
Sesongen er snart over, jibbing er eneste aktiviteten som pågår.
Norwegian Open arrangeres til helgen hvor DIL stiller med 1
utøver.
NM i slopestyle og Big Air neste helg, DIL stiller med minst 5
utøvere.
Situasjonen vedrørende ivaretakelse og utvikling av slalombakken
er fremdeles uavklart for neste sesong. Gruppa og hovedlaget
følger utviklingen.
Hopp:
Knut deltar på NM Veteranhopp til helgen.
Ellers er aktiviteten i egne anlegg avsluttet for sesongen.
I fjor ble det foretatt en del opprusting av Klokkarhaugen med 3
gravemaskiner, Dovre Idrettslag finansierte opprustningen.
Jøndalsbakken ble satt i stand for sesongen først i februar. Bakken
har aldri vært gjort klar så sent.
Gruppa har 3 bakker i Klokkarhaugen og 2 i Jøndalen.
Det har vært forholdsvis bra deltakelse på de aktiviteter som har
vært gjennomført i sesongen. Opp mot 50 stk.
Allidrett:
Avslutter sesongen etter neste uke. Da tar andre idretter over.
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Søknad kultur midler
Leder tar kontakt med følgende grupper for å få inn søknadene
som skal legges ved fra undergrupper:
- Trim friidrett
- Fotball
- Langrenn/skiskyting
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- Volleyball
Søknaden må leveres torsdag 11. april før kommunehuset stenger,
da formann reiser fredags morgen på tjenestereise.
3

Utdeling av diplom Æresmedlemmer
Følgende diplomer gjenstår å deles ut:
Hilde Katrine Engeli
Roy Fjerdingby
Formann tar kontakt med leder for 17. mai komiteen, Jo
Halgunseth, for å kunne gi HK utmerkelsen på samfunnshuset.
For Roy Fjerdingby må Harald Frich finne tid og sted slik at vi får
en fin ramme rundt,
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Eventuellt
 Søknad om midler til løyper
Etter artikkelen i GD har idrettslaget ikke mottatt noen
formaliteter hvordan disse midlene kan søkes på hverken
skjematill eller tidsfrister. Hovedlaget vil følge opp.
 MOT
Tilø neste styremøte med gruppeledere vil Hovedlaget
invitere ordføreren for å holde en orientering om MOT.
Kommunen har utnevnt noen av våre toppidrettsutøvere
som ambasadører for MOT. Etter orienteringen vil vil
samlet styre ta en beslutning om DIL skal være med på
dette.
 Møtestruktur
Formann har besluttet at styremøtene skal holdes første
onsdag i måneden. Vi flytter derfor møtene fra mandag til
onsdag i den hensik å se om dette er en bedre møtedag.
Beslutningen vil bli fortløpende evaluert.
Strukturen med hele styret annenhver måned går som før.
Formann vil sende ut eget vedlegg på møtestrukturen til
alle gruppeledere. Møtene vil også bli lagt ut på
kallenderen på hjemmesiden.
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