MØTEREFERAT
Beskrivelse:
Sted:
Tilstede:

Styremøte 2
Dato:
05. Februar 2013
Hauganveien 10 (Flemming & Ingunn)
Referent: Lise Engnes
Geir Gregersen, Rolf Stenberg, Lise Engnes, Per Ove Sjøl, Jan Sjøl, Fredrik
Sørbø, Ingunn Leifsdotter, Flemming Vestergaard.
Ikke tilstede: Morten Engnes
#

Sak / Styret mener / Vedtak
Mottatt post
Sigve Valentinsen etterlyser hjelp til VM, oppslag henges opp
på oppslagstavla.
Post 1 Årsmøte Sande Idrettsråd 14 mars. Vi bør stille med en
representant fra klubben til idrettsrådet.
Tilbud om datasystem for medlemsregistrering mottatt.
Dommerstatus fra forbundet. Påmeldt 20 stk til benk NM.
Økon. Liten oppgang på fondet.
Pengebonusene behandles under budsjett. 17 medlemmer i
U/J gruppa. Bra stevnedeltagelse fra begge gruppene. Begge
Rekr. 1 brukt bonuspengene. Stor deltagelse på antidoping seminaret
fra de to gruppene. Planlagte 152 starter i 2013, utfordring
med lagledelse.
Vegg med presentasjon av alle løfterne våre
Henger opp en planke over benkene som rammen kan festes i.
71/11
En del jobb med å fylle inn riktig data på alle, påbegynt.
Kriteriet for å bli med der er lisens og 5 stevner.
Mangler en del rekord-diplomer.
75/11 Har fått noen, Jan følger opp. Pål Nilsen og Morten Novum er
ansvarlige.
Klubbdresser/Profilerings tøy
Tilbud til medlemmene på t-shirts og sokker. Sende ut
tilbudet sammen med medlemskontingenten.
Vi går for bukse, T-skjorte, genser og eventuelt jakke. T28/12 skorter og gensere (med eller uten hette) av merke Clique
kjøpes lokalt i Holmestrand snarest. Hente inn tilbud på 20stk.
Dele det i bukse og genser. Henge opp bestillings oppslag for
grå genser med liten logo foran og stor bak og mulighet for
navn på, må ha med bilde!!. Bukse utsettes til neste møte.
Oppdatering av medlemslister. Henges opp snarest for 2012.
Ferdig fra 2012 på fredag 08.02. Prøve å annonsere i Sandes
31/12
Avis for å øke medlemstallet, plakater henge opp rundt i
Sande.
Politiattester må ordnes til alle som har et tillitsforhold til
52/12 unge utøvere (under 18 år).
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Lagserien
Regionene må arrangere egne lagserie stevner i styrkeløft,
RM teller med. Konsekvensen av dette er at region eller
klubben må arrangere disse spesielle stevnene. Egne
benkpress stevner. Vanskelig å gjennomføre så vi velger å
droppe lagserien i år, Flemming informerer forbundet om
dette. Tas et forbehold om dette er endret? Avventer
tilbakemelding fra forbundet.
Julestevne/julebord/klubbmesterskapet/utmerkelser
Sverre Paulsen skal ha ”bøtte” i benkpress, Sverre får bøtta på
årsmøte. Geir lager et portrett av Sverre til Sande avis.
Budsjett 2013/planer
Lisenser er betalt for alle som er påmeldt foreløpig. Benk NM
blir en dyr affære, foreløpig 21 påmeldte. Avsette penger til
utstyr, matter og drifts ting er greit. Ingen store investeringer
er planlagt, settes av 30 000 i budsjettet. Til stevnedeltagelse
er det avsatt 180 000. Undom/junior gruppa 90.000. Mer
detaljert budsjett fra Per Ove før årsmøte.
Antidoping
16 stk påmeldt til antidopingseminar 13 februar i Tønsberg.
Benkcup26 januar
Morten fikk ikke løftet selv om han var påmeldt. Fordele
oppgavene på flere. Oppskrift på hvordan dataen kobles opp
settes inn i håndboka.
RM styrkeløft 9 februar
Morten /Lise speaker data, Heidi i sekretariatet. Per Ove
skaffer skivepåsettere: Raymond Madsen kommer, Tor
Rustan kommer og en fra Spuvi. Per Ove kan være
skivepåsetter i første pulje. Morten, Rolf og Jan rigging.
Årsmøte 2012 avholdes Tirsdag 19 mars kl 18.00
Puben evt. Menighetshuset. Statistikken tar Morten. Budsjett
og regnskap tar Per Ove. Oppslag henges opp, og legges ut på
web og facebook.
Styremøte i forkant blir 7 mars hos Jan.
Delegater på årsmøte i Region Lise, Geir og Rolf. 9 Februar
etter RM.
Premieskap
For liten kapasitet. Tenke på det til neste møte.
For liten oppslagstavle. Skaffe en ny større. Dele opp mer på
hvor ting henger. Samle de ulike tingene.
Veggmonterte skivestativer. Geir har et forslag som han
undersøker pris på.
Vi innhenter flere anbud på medlemsregister registrering.
Prøve å få det opp å gå før neste utsendelse.
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Benk NM 23-24 mars
20 påmeldte så langt, flybilletter og hotell er bestilt. Kostnad
på ca 95 000, kan kanskje få det noe ned i forhold til avreiser.
Vanskelig med lagledelse på lørdag. Egenandel på 500,- kr
U/Jr gruppa kan bruke av oppsparte bonuspenger.
Jan har to belter som ikke passet to i ungdomsgruppa, de blir
utlånsbelter hvis vi får en god pris av Kappi.
Modifisering av bøylene til power racket.
Selge ut NM skjortene for halv pris. To for hundre.
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Torsdag 7 mars hos Jan 18.30
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