Årsmelding fra tiltakskomiteen.
Skisesongen 2016-2017 startet med et møte før sommerferien i 2016, der vi fordelte
ansvar og la en plan for sesongen. Deretter møttes vi på dugnad i september hvor hele
kiosken, vinduene og toalettene ble vasket. På dugnaden serverte vi fiskeburgere som
var igjen etter junior-NM våren 2016.
I september startet vi også arbeidet med julekalenderne og de var ferdig rett før
høstferien. Vi delte ut kalendere til alle årskull etter de to første treningene etter
høstferien. Vi bestilte 1800 kalendere, men ble sittende igjen med nesten 400 usolgte
kalendere. Dette betyr at neste sesong må tiltakskomiteen vurdere å bestille færre
kalendere, for eksempel 1500 stk. Eventuelt kan man vurdere andre måter å få inntekt
på, for eksempel skrapelodd.
Arbeidet med å sette opp dugnadslister har omfattet Gåsburennet, Stenfjellrunden,
kveldsmatene og klubbrennene. Dette er en omfattende jobb som tar mye tid. Det
kreves mye purring. Dårlig oppdaterte medlemslister gjør jobben ekstra utfordrende.
Kveldsmaten har vært populær også denne sesongen, og på klubbrennene har
wienerbrødene gått unna. På et vanlig klubbrenn selges det 200-250 wienerbrød. Det
har også vært solgt Bendit smoothie og Litago sjokolademelk med stor suksess. Dette
anbefales videreført neste sesong.
Det ble midt i sesongen oppdaget mus på lageret i kiosken, og dette medførte at vi
måtte gjøre tiltak for å beskytte mat og alt som er i kontakt med mat. Dessverre har
musa også funnet veien ut på kjøkkenet. Det er viktig at det blir iverksatt nødvendige
tiltak før neste sesong.
Gulvet i kafeen skal bones 5. april 2017 av Insider Facility Service.
På grunn av et forfall i tiltakskomiteen før sesongstart har tiltakskomiteen har hatt ett
medlem mindre enn normalt denne sesongen. Dette er andre året på rad med ett
forfall. Forfallet og behovet for erstatning ble meldt til valgkomiteen med en gang.
Men valgkomiteen lyktes dessverre ikke å skaffe en erstatter, så medlemmene i
tiltakskomiteen har derfor hatt en noe større belastning enn normal, og vi håper
komiteen blir fulltallig neste sesong.

