Referat fra NM møte 20 august 2015 på Stadion.
Dei som møtte var:Erland A.Løkken,Hans Olav Arnekleiv,Ivar Michal
Ulekleiv,Gunn Jane Ulekleiv,May Britt Sverdrup,Kristian Sverdrup,Kim
Berget,Gunn Sverdrup,Ola Tovmo,Elin Brøste,Kristin Gansmo Brenna,Ole
Dagfinn Brenna,Jon Linderud,Jørn Gråberg,Arild Killi og undertegnede.
Forfall:Anders Norderhus, Asbjørn Amble og Ola Jo Nørstegård.
Sak 7/15.Gjekk igjennom referatet fra møte den 18juni 2015.Ingen
merknad til referatet-dermed blei det godkjendt.
Sak 8/15.Gjekk igjennom rolleavklaring og oppgaver i henhold til
eit oppsett som Erland delte ut.(Eit forslag til retting og diskusjon)
Erland lager nytt org.kart og sender ut til alle for evnt.kommentarer.
---Presse/info gruppa.Asbjørn Amble har sagt ja til å lede denne gruppa.
---Sponsor- gruppa jobber godt,AndersNorderhus og Gunn Sverdrup har
hatt med seg bl.a Kristian Sverdrup og dei jobber parallelt med ei 3 års
avtale for langrenn/skiskytter gruppa og NM 2016.Fått på plass ei 5 årig
avtale med Sparebank 1 på kr.100 000 pr år.Flott!! Lettere å få sponsorer
når det kjem større arrangement (ØM og NM)Fleire 3 års avtaler skal nå
fornyast.Vil kontakte større firmaer til sponsor under NM.( Gilde,Tine
tild.)
---Premie gruppa ved May Britt Sverdrup/Marit Hareland ønsker å ha
berre premier som si oppgave og det er heilt ok.Vi prøver få Dovre
kommune til å ta på seg kultur-delen. May Britt ønska seg ein stad å
oppbevare premier ol. Hans Olav ordner med det.(Brakke)
---Arenaproduksjon ved Kristin Gansmo Brenna har mannskapsliste
klar,mangler 1-2 til.Speakertjentesten+team storskjerm ok.
---Samband.Kjell Svendsen/Stein Erik Voldengen ok.
---Rennteknisk avd.Rennleder Kristian Sverdrup/Ola Jo Nørstegård.Så vart
da Kristian sjef!Stor applaus.Kristian vil kalle inn til snarlig møte i denne
gruppa her som omfatter:Løyper: Kim Berget/Gunnar
Bentdal,Tid/teknisk:Arild Killi/Ola Tovmo(Arild la fram ei oppdatert

mannskapsliste)Sekretariat:Elin Brøste/Gunn Sverdrup.Standplass:Ole
Dagfinn Brenna/Hans Olav Arnekleiv
---Arena/strøm:Jon Linderud/Jan Doseth.Diskuterte bruk av aggregat som
kilde eller reserve-eller kun strøm fra Eidefoss.Anders ogJon tek ansvar
for dette samt strømkasser fra Lesja og Dovre elektro.
---Parkering:Jørn Gråberg/Asgeir Myhrmoen.Ønske om å opparbeide fleire
parkeringsplasser-på andre sida av vegen og ved Trolltun.Skal det kjøyrast
skyttelbuss fra sentrum?Anders og Hans Olav ser på det.Lage
parkeringspakker for heile perioden.
---Kiosk/servering:Gunn Jane Ulekleiv/Sonja Rykhus.Må ha ny fryser.
Får kiosken som supplement til kafeen.»Vippene» kan få matbilletter,ingen ekstra forpleining.
Sak 9/15. Arbeid på barmark.
Skiskytter/langrennsgruppa tek ansvar for innkalling og planlegging av
dugnad.Bl.a 4 nye buer på standplass.Arild tek ansvar for å skifte dør i den
andre kiosken,dør er kjøpt inn.Ola Holen arbeider med ny kloakkledning.
Sak 10/15.Økonomi
Ny fryser samt nye høgtalere og elinker må kjøpast inn.Hovedstyret i DIL
er i gang med å samle alle bank-kontoene vi har inn i Sparebank 1.
Har søkt Region,Dovre Kommune og Lesja kommune om tilskudd-kr.100
000 fra kvar.Kommiteen søker Oppland Fylkeskommune om ca. kr.165
000.etter oppsatt liste fra Ivar Michal Ulekleiv.
Sak 11/15.Bekledning.
Sponsor-gruppa saman med styret i skiskyting/langrenn ser på ny
bekledning og vurderer om det kan innbefatte NM 2016 også.
Sak 12/15.Leige av bankterminal.God erfaring fra NM 2013 gjer at det er
noko å byggja vidare på.Må ha minimum 5 stk.Ivar Michal tek ansvar her.
Sak 13/15.Eventuelt.
Leder og sekr. Tek ansvar for å sende ut til alle:Økonomirutinene fra NM
2013.

Akkrediteringslistene,mannskapslistene til dei enkelte
ansvarsområder.Sende brev til Dombås Røde Kors Hjelpekorps.Dovre
legesenter.Norsk Luftambulanse avd.Dombås.Sykehuset Innlandet
ambulansetjenesten avd.Dombås.Lokalmedisinsk senter Otta.
Takk for eit godt møte.Neste møte vert i oktober.Tidspkt.kjem seinare.
Else Hole Ulekleiv
(sekr.)

