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#
SAK
Post 1 Søknad om tildeling av kulturmidler
Mye av kontingent og treningsavgift har kommet inn
Økon.
allerede.
Økon. Aksjefond går bra, steget 7% i år.

STYRET MENER/VEDTAK
Søknad sendes som vanlig.

Økon. Budsjett 2012

Div poster legges inn.

Rekr.

Rekrutering

35/11

Håndboka

38/11

Nye små hantler, gummierte

58/11

Nett i treningslokalet.
Får ikke tillatelse fra kommunen til å koble oss på.

62/11

Kurs i treningsveiledning/lagledelse

71/11

Vegg med presentasjon av alle løfterne våre

72/11

Lyden i lokalet er ikke bra

Vi har nå 10 ungdomsløftere og 8 jr.løftere!
V2 delt ut, alle leser igjennom. Videre diskusjoner tas
per e-post. V3 publiseres på sandekk.com og i et
papireksemplar i treningslokalet.
Vi skal bestille: 17,5-15-12,5-10-7,5kg samt stativ.
Det mangler et par 7kg blanke hantler, kjøpes inn.
Vi benytter privat Telenor mobilt nett når vi har
stevne inntil videre.
Kurs gjennomføres i perioden 14 – 28/1. Oppslag
henges opp i hallen og på web.
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.

ANSV.
ME

FRIST
1. mars

POS

Neste
møte

GG

Neste
møte.

Uferdig

GG

Neste
møte

Uferdig

GG

STATUS

Avgjort

JS/POS

23. mars

Ugjort

FS

Neste
møte

Uferdig

GG/ME/J
S

Uke 2

Ferdig
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Skaffe noen nye plakater, rydd opp etter deg,
antidoping, etc. Noen er anskaffet, ligger i boden.
Disse må måles for å skaffe rammer ev tanet oppheng.
T-skorter selges på NSF webshop, henge opp en liste
med bilder av prod. for felles innkjøp.
Purring sendt, følges opp. Jan har oversikt over de
som mangler.
Arrangeres i Sandehallen 5. Mai. Uttak i regionen.
Arrangementkomite ledes av Morten. Utkast til plan
utarbeides.
SKK deltakere skal IKKE sjaue med arrangementet
før etter sin konkurranse er ferdig!
Forespurt av Torkjeld Jevne, styret er positive.
Vi låner ut div utstyr. ALT skal noteres og signeres!
Sak 1: Treningsavgiften økes med 200,- for de over
18 og familie.
Sak 2. Styret forplikter seg til å aktivt bruke og
oppdatere håndboka.
Utsettes på ubestemt tid. Rekruteringen er
tilfredstillende for øyeblikket.
Bestilles samlet. Sjekk størrelser.
Vi prøver å få dem før Benk NM

73/11

Plakater i lokalet vårt

GG

74/11

Sterk blid og dopingfri

75/11

Mangler en del rekord-diplomer.

76/11

Forspørsel om regionskamp

77/11

NM U/Jr/Vet 2012
Fast punkt på agendaen!

1/12

Utlån av utstyr til politimesterskapet i Tønsberg

4/12

Saker til årsmøte

5/12

Vervekampanje for å øke rekrutering

6/12

Bestilling av T-skjorter til U og Jr gruppene

7/12

Re-sertifisering, Rent idrettslag

Sjekker ut prosedyrer, GG blir med i gruppa.

GG

8/12

Lisenser

Raymond Madsen, Joakim Johansen og Hans Kristian
Dahlheim skal ha lisens

GG

GG
JS

Neste
møte
Neste
møte
Neste
møte

ME
ME

Uferdig
Uferdig
Uferdig
Ugjort

Neste
møte

JS

GG

Neste
møte

JS

Snarest
Neste
møte
Neste
møte
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9/12

ER-Cup i benk

13/12

Årsmøte

14/12

Fortegnelse over inventaret vårt

15/12

Skjema for utlån av utstyr

16/12

Handlingsplan

20/12

Treningsveiledere

21/12

Benk-NM 2012

22/12

Styrkeløft ved Sande VGS

23/12

Landslagsamling hos oss til sommeren?

Stevnet godt gjennomført. Sende en formel klage på
NSF’s praksis vedr. søknad som automatisk ble til en
påmelding uten at vi fikk noe beskjed om dette.
For fremtiden innfører vi uttakskriterier for slike
stevner: minimumskrav er elitemerke! Untak kan
godtas hvis det er få søkere. Innføres i håndboka.
Onsdag 28. Mars kl 19:00 på pubben i Sande. OBS
husk at alle dokumenter skal være tilgjengelig for
medlemmene 2 uker før, innkalling 4 uker før. De
som har data som skal inn i årsberetningen sender
dette til GG
Utarbeide en liste over alt vi har. Tas over tid, punktet
står til oversikten er ferdig
Utarbeides for utlån med forpliktende signatur
Legges inn i håndboka.
Det skal utarbeides en handlingsplan for 2012, dette
gjelder først og fremst sportslig men også utdanning,
utstyr, økonomi og organisasjon. Forslag til neste
møte.
Antall veiledere har tatt seg opp. De som
gjennomfører minst 5 vakter som treningsveiledere
betaler ikke treningsavgift. Praksisen legges inn i
håndboka.
Laglederplan utarbeides, rom bestilles, flybilletter
kjøpes.
Vi tilbyr medlemskap i klubbens satsningsgrupper,
veiledning, trenerhjelp med mer.
Vi er positive til dette!

GG

Neste
møte

GG

Neste
møte

ME
GG

1. mars

alle

Neste
møte

GG

Neste
møte

RS/GG

Snarest
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24/12

Renhold i treningslokalet

Vi skal ha rengjort lokalet hver 14. dag. Sjekk pris
med dagens renholder, evt. forespørre andre.

RS

25/12

Støvsuger funker dårlig

Kjøp en ny

ME

26/12

Manglende rydding etter skolebesøk på dagtid

27/12

Ordensplakater

28/12

Klubbdresser

Neste møte

Stadig mye rot etter skoleelever som trener i
skoletiden. Rolf har snakket med lærer, følges opp.
Plakater med: Rydd opp etter deg! Klær og sko skal
oppbevares i garderoben! Og kanske flere? Forslag tas
frem.
Får ikke tak i flere like dresser. Ny dress må
bestemmes. Skaffe vareprøver (for dyp knebøy).

RS
Alle

Neste
møte
Neste
møte
Neste
møte
Neste
møte

JS/GG

15. Mars kl 18:30 hos Jan Sjøl i Østbygda.
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