
Saker til styremøte 11.08.2016 

Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet står for døren og vi skal arrangere følgende: 

Terreng Klubbmesterskap: Mandag 12.09.2016 
Løype: Sigbjørn kommer med forslag 

Tid: Når starter vi? Trenger vi vakter? 

Åpent Tempomesterskap: Onsdag 14.09.2016 kl 18:00 på Heldal 
Det er laget en invitasjon, ikke sendt ut. 

Påmelding for eksterne via deltaker.no 

Fellestart klubbmesterskap: Lørdag 17.09.2016 
Trenger vakter + følgebil 

Bankett: Lørdag 17.09.2016 i Holta 
Vi må arrangere dette, mat osv osv. Pris til medlemmer.. 

Premiering 
Hva skal vi premiere? 1-6 plass K/M. Hva med en allround mester. 

Barneritt 
Barneritt 20. august. Vi trenger vakter til ca 1.5t jobb. 

Speaker blir Esben Gundersen. 

Hvis søknaden går i orden, vil vi lansere Barnegruppe på arrangementet, og trenger derfor også liltt 

markedsføring. 

Medlemsregister 
Arild og Annar fortsetter å rydde. Vi trenger et forslag til årsmøte ang «støttemedlemmer» ol. 

Arild informerer om mulighetene for fakturering via KlubbAdmin. 

Vi har også fått laget til side på hjemmesiden med instruks for hvordan man melder seg inn. 

Gjensidigestiftelsen 
Cecilie Vigsnes har forslag: 



 

Trening i vinter 
Hva skal vi gjøre i vinter. Fortsette spinningen? Organisere noe annet? Styrketrening? Vi kan søke om 

plass i styrkereningsrommet i Møglestuhallen f.eks.  

Eventuelt 

Hei  

 

I dagens utgave av  Lillesand Posten etterlyser Gjensidige søknader til Gjensidigestiftelsen fra 

lag og foreninger.  

De har i år fokus på kosthold og fysisk aktivitet.  

De støtter prosjekter som bidrar til at flere velger et sunt kosthold. Eksempler på prosjekter som 

kan få støtte er tiltak som bidrar til gode kostholdsvaner gjennom kunnskapsformidling og 

opplæring.  

 

Min visjon for Mat & Sånn er å formidle kunnskap og matglede.  

Jeg forholder meg til nasjonale retningslinjer for kosthold og har fokus på at alle skal ha et godt 

balansert forhold til mat. Jeg ønsker å gi kunnskap til å ta gode matvalg på en enkel og forståelig 

måte.  

 

Jeg kan tilby  foredrag , kurs ,tema eller aktivitetsdag med faginnhold tilpasset alder og idrett.  

Håper dette høres interessant ut - ta gjerne kontakt for en prat.  

 

 

Mer info og søknadskjema finner dere på www.gjensidigestiftelsen.no søknadsfrist er 15/9-16  

 

 

Mvh  

Cecilie Vigsnes  

Daglig leder  

Mat & Sånn as  

 

http://www.gjensidigestiftelsen.no/

