MØTEREFERAT
Beskrivelse:
Sted:
Til stede:

Styremøte
Dato:
3. Mai 2012
Møterom Skafjell, Sande VGS.
Referent: Lise Engnes
Geir Gregersen, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Jan Sjøl, Per Ove Sjøl, Fredrik Sørbø, Ingunn Leifsdotter,
Lise Engnes, Flemming Vestergaard

Ikke til stede:
#

SAK

35/11

Håndboka

38/11

Nye små hantler, gummierte

62/11

Kurs i treningsveiledning/lagledelse

71/11

Vegg med presentasjon av alle løfterne våre

73/11

Plakater i lokalet vårt

74/11

Sterk blid og dopingfri

STYRET MENER/VEDTAK
Publiseres på sandekk.com og i et papireksemplar i
treningslokalet. Versjon 1 vises på årsmøtet.
Har bestilt: 17,5-15-12,5-10-7,5-5kg samt stativ.
Hantelstenger, baller, matter og stangholder. Levers i
april.
Kurs gjennomføres før seriestevnet i april. Oppslag
henges opp i hallen og på web. Rolf avholdt kurs en
person møtte.
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.
Skaffe noen nye plakater, rydd opp etter deg,
antidoping, etc. Noen er anskaffet, ligger i boden.
Disse må måles for å skaffe rammer evt. annet
oppheng.
T-skorter selges på NSF webshop, henge opp en liste
med bilder av prod. for felles innkjøp. Vi slår dette
sammen med klubb kolleksjon. Overføres til punkt
28/12.

ANSV.
GG

FRIST
Neste
møte.

STATUS
ferdig

GG

Neste
møte

Uferdig

RS

Serieste
april

Ferdig

FS/GG

Neste
møte

Uferdig

GG

Neste
møte

Uferdig

LF

Neste
møte

Uferdig
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75/11

Mangler en del rekord-diplomer.

76/11

Forspørsel om regionskamp

77/11

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

6/12

Bestilling av T-skjorter til U og Jr gruppene

8/12

Lisenser

15/12

Skjema for utlån av utstyr

16/12

Handlingsplan

Purring sendt, følges opp. Jan har oversikt over de
som mangler. Jan har undersøkt med Pål Nilsen han
har oversikten. Ikke delt ut enda.
Arrangeres i Sandehallen 5. Mai. Uttak i regionen.
Test av live stream sending på nett. Opplegget er litt
mindre ambisiøst. Mangler flere til å hjelpe til. Alle
prøver å bidra til å finne folk. En premie. Line og Lise
i sekretariatet. Morten Geir Andre og Bjarne Havnen
er skivepåsettere.
Arrangementkomite ledes av Morten. Utkast til plan
utarbeides.
SKK deltakere skal IKKE sjaue med arrangementet
før etter sin konkurranse er ferdig!
Kafeteria ønsker vi å drive selv.
Lyd og lys: forespør Håkon Lundhaug, andre?
Hotell, bankett: hente tilbud, Park og andre i
Drammen, GG henter tilbud fra minst 3
Transport: kun fra Sande stasjon til hallen.
Presseansvarlig kobles inn for å promotere stevnet.
Bestilles samlet. Sjekk størrelser.
Raymond Madsen, Joakim Johansen og Hans Kristian
Dahlheim, Maria Truelsen, Espen Kirkhaug og Ole
Wilhelmsen skal ha lisens
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.

JS

Neste
møte

ME

Uferdig

Ugjort

ME

Neste
møte

JS

Snarest

Ferdig

GG

Neste
møte

Ferdig

GG

Neste
møte

Uferdig

alle

Neste
møte
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25/12

Støvsuger funker dårlig

26/12

Manglende rydding etter skolebesøk på dagtid

27/12

Ordensplakater

28/12

Klubbdresser

29/12

Årsmøte i Sande Idrettsråd

30/12

Dugnad på midtsommerrock på Klevjerhagen 22 juni

31/12

Oppdatering av medlemslister

32/11

Ansvarsforhold mtp skader?

32/12

Regnskapet 2011

33/12

Post/ Fond

Kjøp en ny, hente inn priser. Jan har fått pris på 5600
til en sterk ny støvsuger. Høre på pris fra fler før vi
bestemmer.
Stadig mye rot etter skoleelever som trener i
skoletiden, følges opp.
Plakater med: Rydd opp etter deg! Klær og sko skal
oppbevares i garderoben! Og kanskje flere? Forslag
tas frem.
Får ikke tak i flere like dresser. Vi går bort fra hel
dress, satser på bukse, genser og eventuelt jakke.
Hente inn tilbud.
Tirsdag 20 kl 19 på Prestegården, RS og Thomas og
kanskje GG stiller. Thomas ble valgt inn i idrettsrådet,
fint med en fra klubben og en ungdom. Ny hall ved
Selvik skolen er i sentrum.
Kr 6000,- for 5 mann 40t a 150,- Vi tar jobben.
Fredrik, Rolf, Geir, Jan S, Magnus R stiller.
Kjøre kontroll Oppdateres en gang til før ferien.
Sjekke teksten i papirene. Per Ove tar med
forsikringspapirene på trening.
Diskusjon om fondet. Egen kontoklasse for overskudd
fra fond som realiseres. Kontantkassa som Per Ove
har bør avvikles. Revisor Sverre Paulsen fornøyd med
regnskapet. Regnskapet godkjennes av styremøte og
undertegnes av leder, revisor og kasserer.
Levert div regninger til Per Ove. Div brosjyrer for
treningsutstyr. Dopingutestengelse.

ME/JS
/GG

Neste
møte

RS

Neste
møte

ME

Neste
møte

Ferdig

IL

Ferdig

Ferdig
POS/LE
GG

POS

30 mai
Neste
møte

Ferdig

Ferdig
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34/12

Fordele oppgaver blant styremedlemmene

35/12

Benk-cup 2 runde 12. mai

36/12

NM åpen 1-2-3 juni

37/12

Sommerstevne 16 juni

Ingunn: blir ansvarlig for ny klubb kolleksjon.
Lise: referent, medlemslistene, nøkkelkort og res.
treningsveileder.
Rolf: sportslig leder, dugnadsansvarlig, kontaktmann
mot Sande VGS, kontakt med kommunen, adm.
treningsveiler, rekrutering,
Fredrik rep. for ungdomsgruppa og juniorgruppa.
Jan: administrerer ungdoms- og juniorgruppa, trener,
dommeransvarlig.
Morten: arrangements ansvarlig, politiattester,
Brønnøyregisteret res, premie ansvarlig, regionsstyret.
Per Ove: regnskapet, økonomi, terminlista, ansvar for
skivepåsettere.
Geir: ansvarlig leder, møteleder, post, lisenser,
påmelding stevner, møteinnkalling, reiseorganisator,.
Presseansvarlig er Bjørn Grønvold bør få en instruks
på sine oppgaver. Janne Knatterud har ansvar for
førstehjelpsskrinet.
Ulefoss stiller skivepåsettere. Morten er speaker. Jørn
Ove, Sverre, Jan Sjøl er dommere. Foregår i garasjen
til Frode. Henge opp liste om felles avgang fra Hydro.
Fredrik har fått fri fredag og kan hjelpe til. Hege får
Lars til å surre knebind. Geir hjelper Thomas. Lars
hjelper Geir. Ronny hjelper Per Ove. Undersøke
behovet for overnatting. Bankett for de som ønsker
det.
Festkomite: Ingunn. Booke kafeterian som back up til
et ute arrangement. Geir henger opp påmeldingsliste.

GG

GG

IL/ GG
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38/12

Nasjonalt Ungdom og junior stevne 16 juni

39/12

EM veteran 17-21 juli Tsjekkia

40/12

Dugnad
Aktive løftere kan ikke stille i konkurranse med
utestående medlemskontingent.

41/12

Fire deltagere er påmeldt, kan bli sju. Rolf og Jan er
lagledere. Jan avklarer hvem som skal delta. Sande
KK må stille med egne lagledere.
Per Ove, Rolf og Geir løfter. Lars og Line er
lagledere. Reiser onsdag, hjem søndag. Reise og
overnatting bestilles.
Minst en dugnad før NM, shine opp litt. September?
De som stiller i NM sjekkes

42/12

Toppidrett ved Sande VGS

43/12

Hantler mishandles, skruer løsner.

44/12

Rekruttering

3-4 søkere har meldt sin interesse. Disse tilbys
medlemskap i U/Jr. gruppa mot betaling av
kontingent og treningsavgift.
Noen skruer er visstnok løse. Limes med Loctite 2701
og trekkes til.
Ett nytt u-medlem, totalt 11 U og 7 Jr.

Neste møte

Torsdag 7. juni, hos Rolf i Ulvikveien 1, Berger

GG

Snarest

RS
POS/RS

Snarest

FS

Snarest
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