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Saksliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sak 01/02 Godkjenning av saksliste og frammøtte.
Sak 02/02 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Sak 03/02 Siden sist.
Sak 05/02 Møteplan for resten av året.
Sak 06/02 Trivselsregler.
Sak 07/02 Pål Nilsen foreslås som stevneansvarlig i styret.
Sak 08/02 Ungdomskontakt.
Sak 10/02 NUF:
Sak 11/02 Forslag: Innføring av prøvetid for nye medlemmer.
Sak 12/02 Forslag: Klubben skal slutte å gi nye medlemmer kodene til dørene med en gang.
Sak 09/02 Lokaler.
Sak 04/02 Strategiplan:
Sak 13/02 Regler for reklamering av tjenester og bruk av klubblokaler til behandling.
Sak 14/02 Eventuelt

Sak 01/02 Godkjenning av saksliste og frammøtte
Tilstede: Areli, Pål, Kristin, Bo, Jørgen, Jørn og Lene.
Saksliste godkjenens.

Sak 02/02 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Allerede godkjent.

Sak 03/02 Siden sist – Kort oppdatering på hva som er gjort siden sist.
•
•
•
•
•

Planlegging av NUF er i gang.
Kontoret har blitt ryddet og malt.
Sparkling av vegger i lokalet er påbegynt.
Klubbmailens passord er gjenopprettet.
Nytt styre er registrert i brønnøysund.

Sak 04/02 Strategiplan:
Styret avgjør å fortsette planlegging av strategiplan for klubben per e-post og på neste møte.

Sak 05/02 Møteplan for resten av året.
Plan godkjennes og revideres ved behov.

Sak 06/02 Trivselsregler
Ferdigstilles per e-post.

Sak 07/02 Pål Nilsen foreslås som stevneansvarlig i styret.
Godkjennes.

Sak 08/02 Ungdomskontakt: Lene Granly er foreslått.
Godkjennes.

Sak 09/02 Lokalene:
•
•
•

Det avgjøres å feste hengelås med kode på dør til kontor, trenere og styret skal ha tilgang.
Sofa og kaffetrakter skal skaffes til kontoret.
Arbeidet med plan for lokalet videreføres til neste møte (ansvarlig Jørn)

Sak 10/02 NUF:
Status budsjett:
Anslår stevneinntekter til å bli rundt 75 000 i startavgifter og rundt 8000 kroner i ulike sponsorinntekter.
De viktigste utgiftene vil være knyttet til leie av hall, medaljer og pokaler, i tillegg til ulike utgifter knyttet til
dommerne (reise, overnatting o.l., vi vil kunne få noe av dette dekket ved søknad til Region Øst). I tillegg
vil styret måtte gjøre noen materielle innkjøp til oppvarmingsområdet og liknende.
I tillegg prioriterer styret å sette av en relativt stor post i budsjettet til mat til hjelpere, dommere m.m. og
utarbeider et forslag på hvordan dette skal utarbeides i praksis.

Status mannskap:
•
Det må rekrutteres plattingmannskap, Bo kan være plattingsjef ved behov (ansvarlig Areli)
•
T-skjorter – sponsorer får liste over antall vi trenger (ansvarlig Lene)
•
Sekretariat er nesten dekket opp. (ansvarlig Areli)
•
Jørn, Jørgen og Lene får innføring for å kunne bistå ved behov.
Status dommere:
•
Planen er nesten helt ferdig. 3-5 stk trenger innkvartering.(ansvarlig Pål)
Rigging:
•
Jørgen, Bo, Jørn, Lene, Pål og Robert m. fl. disponerer bil.
•
Vi har tilgang på 3 stk henger (Bo, Pål)
Stream:
•
Vi leier 4g ruter og kobler opp webkamera (ansvarlig Jørgen)
Sponsorer:
•
Stevne t-skjorte – bestiller ca. halvparten av fjoråret med enkelt design lik NM benk 2011
(ansvarlig Lene)
•
Status banner – Utgår, sponsorer tar med banner selv dersom ønskelig, 500,- per dag
(ansvarlig Lene)

Sak 11/02 Forslag: Innføring av prøvetid for nye medlemmer.
Styret vedtar å innføre prøvetid på 2 uker før medlemmet får kode til dør (ansvarlig Areli)

Sak 12/02 Forslag: Klubben skal slutte å gi nye medlemmer kodene til dørene med en gang.
Slås sammen med 11/02

Sak 13/02 Regler for reklamering av tjenester og bruk av klubblokaler til behandling.
Kommersiell drift i klubblokalet er ikke tillatt. Styret er enstemmig (ansvarlig Lene).

Sak 14/02 Eventuelt
•
•
•
•

•

Det vedtas å Innføre bok for registrering av oppmøte på trening (ansvarlig Kristin).
Det planlegges å arrangere seminar/fagdag for faglig påfyll av klubbtrenere. (Ansvarlig Bo).
Bo planlegger laglederoversikt for NM (ansvarlig Bo).
Det planlegges å kjøpe inn 6 stk gipsplater for lyddemping (ansvarlig Bo).
Medlemskap FB-gruppe – Gjennomgår 1 gang per år. Medlemmer som har betalt gjeldende år og
foregående år skal ha tilgang til gruppen. I tillegg til trenere og andre relevante bidragsytere (ansvarlig
Lene).

Møtet heves.

