Styremøte nr 3 2015.
Dato: 25.06.2015
Tid: 19.30
Sted: Hos Kristin.

Saksliste
•
•
•
•
•
•
•

Sak 01/03 Godkjenning av saksliste og oppmøtte
Sak 02/03 Siden sist
Sak 03/03 Innkjøp av nytt utstyr
Sak 04/03 Lokaler
Sak 05/03 Trenere
Sak 06/03 Sommerfest
Sak 07/03 Eventuelt

Sak 01/03 Godkjenning av saksliste og oppmøtte.
Tilstede: Areli, Kristin, Jørgen, Jørn og Lene.
2 Styremedlemmer mangler, begge vara har stemmerett.
Sakslisten godkjennes.

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

Innkjøp av bok for registrering av nye medlemmer – ikke gjort.
Boken er kjøpt, men tiltakes vurderes som unødvendig foreløpig. Legges på is.

Sak 03/03 Innkjøp av nytt utstyr.
Foreslåtte innkjøp:
–
–
–
–
–
–

1-2 stk. Eleikostang
Skiver + konkurranse stang. konkurransesett
Strikker.
10 000 budjetert til utstyr, ingenting av dette er brukt. Ingen andre styre utgiftsposter enn jr.
Nm forventes resten av året.
Styret vedtar innkjøp av ett konkurransesett, 2 treningsstenger fra quest, en pakke strikker
fra kappi og ett avtagbart dipsstativ fra rouge.
Jørn og Kristin gjør innkjøpene.

Sak 04/03 Lokalene:

- Styret leter etter nye lokaler.
- Klubben kan betjene ca dobbelt så høy leie som vi har per dags dato.
Men da må medlemsavgift noe opp, sannsynligvis ca 50%.
ELLER klubben må arrangere ett større stevne hvert år.
- En mulighet er å gi litt mindre støtte til utøvere i en stabiliseringsperiode.
- Medlemsavgift økes med max. 50% ved neste årsmøte.
- Jørn har ansvaret for å legge ut annonse på Finn ang. Lokaler.
- Hele styret holder øyene åpne og leter.

Sak 05/03 Trenere:
–
–

–
–

Vi trenger ny turnus. Bo har ansvaret.
Oppfølgning av nye medlemmer: Styret vedtar å innføre en inntaksstopp i sommer.
Vi tar i bruk medlemmer uten trenerkurs med kompetansen til å bistå i trenerrollen for å følge opp
nye medlemmer.
Areli lager en liste over interesserte mtp. Trener 1 og tar kontakt med regionen og nsf for forespørsel
om arrangering av flere kurs i 2015.
Trenerkapasiteten vurderes på nytt over sommeren mtp. Evt. Fortsatt/ny inntaksstopp.
Seminar/fagdag for klubbtrenere – Planlegges senere.

Sak 06/03 Sommerfest/sammenkomst
–

Styret ønsker å planlegge en sommerfest i august. Planleggingsdato 6 august, Jørgen tar kontakt ang.
Leie av Stein gård.

Sak 07/03 Eventuelt
–

Ingen har noen saker.

Møtet heves.

