MØTEREFERAT
Beskrivelse:
Sted:
Til stede:
Ikke til stede:
#

Styremøte
Dato:
5. Desember 2011
Sande VGS, Skafjell
Referent: Geir Gregersen
Geir Gregersen, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Fredrik Sørbø, Jan Sjøl, Per Ove Sjøl
Maria Moss, Hege Berge, Flemming Vestergaard

SAK

35/11

Håndboka

38/11

Nye små hantler, gummierte

49/11

Satsene for støtte til deltagelse på internasjonale stevner
justeres. De nåværende satsene har aldri blitt justert.

53/11

Rekruttering: hvordan øke rekrutteringen?

58/11

Nett i treningslokalet

62/11

Kurs i treningsveiledning/lagledelse

65/11

NM U/Jr/Vet

68/11

Julebord

STYRET MENER/VEDTAK
V0 gjennomgått, mange endringer og ideer notert. V1
utarbeides og sirkuleres for gjennomlesning. Videre
diskusjoner tas per e-post. V2 publiseres på
sandekk.com og i et papireksemplar i treningslokalet
før ferien.
Vi skal bestille: 17,5-15-12,5-10-7,5kg samt stativ.
Det mangler et par 7kg blanke hantler, kjøpes inn.
Tas på 2012 budsjettet.
Bonusordningen fjernes og erstattes av søknad om
støtte til deltagelse på stevner. Søknaden behandles
av styret.
94 - 98 og 90 - 93 årgangene kontaktes aktivt med
tanke på rekruttering. Morten henter ut de aktuelle i
medlemsregisteret.
Undersøker med kommunen om vi kan koble oss på
det eksisterende nettet i kafeteriaen oppe.
Vi ønsker å lære opp flere, setter en dato.
GG lager en plan for lagledelse og reise. POS bestiller
biletter. Rom er booket.
Lise bestiller lokalet og mat samt sørger for
klargjøring av lokalet. Prisen settes til 250,-

ANSV.

FRIST

STATUS

GG

20. des.

Uferdig

GG

Uke 2

Uferdig

OK

JS/GG

Uke 2

GG

20. okt.

JS/POS

1. feb.

GG, POS
ME/GG
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69/11

Kåring av årets løfter

70/11

Andre utmerkelser/kåringer

71/11

Vegg med presentasjon av alle løfterne våre

72/11

Lyden i lokalet er ikke bra

73/11

Plakater i lokalet vårt

74/11

Sterk blid og dopingfri

75/11
76/11
77/11
i
ii

Mangler en del rekord-diplomer. Dette gjelder for
Bjørn, Rolf, Per Ove, Jan Helge, Theo, Thomas og
Fredrik. Flere?
Forspørsel om regionskamp
NM U/Jr/Vet 2012 i Sande
Rolf orienterte fra idrettsrådet
Kommunen har omsider fakturert oss for husleie
Neste møte

Vi deler ut en for styrkeløft og en for benkpress. Vi
vil gjøre det nesten som NSF men vi lar alle
mesterskap telle, fra og med RM. Alle må tenke
igjennom hvordan dette bør vektes.
Lars Edvin tildeles et gavekort for sin innsats som
trener og lagleder.
Jan Sjøl tildeles det samme for sin innsats med
rekruttering av ungdom.
Forslag fra Lars Edvin, lage en liten presentasjon av
hver enkelt og henge den opp på en vegg i lokalet
vårt. Layout vurderes på neste møte.
Høytalere flyttes til veggen mot boden for bedre
spredning av lyden, anlegget settes ved døren ved
power-racket. Jan tar med et skap
Skaffe noen nye plakater, rydd opp etter deg,
antidoping, etc.
T-skorter selges på NSF webshop, henge opp en liste
for felles innkjøp.

alle

FS

Uke 2

GG/ME/J
S

Uke 2

GG
GG

Uke 2

Sende ny purring til NSF ved Pål Nilsen

GG

Uke 2

Vi er positive
Leie av Sandehallen

ME

Uke 1

Torsdag 5 januar, hos Per Ove kl. 18:30

GG
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