MØTEREFERAT
Beskrivelse:
Sted:
Tilstede:

Styremøte 3
Dato:
07. Mars 2013
Østbygda (Jan Sjøl)
Referent: Lise Engnes
Geir Gregersen, Rolf Stenberg, Lise Engnes Jan Sjøl, Fredrik Sørbø, Morten
Engnes
Ikke tilstede: Ingunn Leifsdatter, Flemming Vestergaard, Per Ove Sjøl.
er

#

Sak / Styret mener / Vedtak
Mottatt post
Faktura fra Kappi med feil. Regning fra Brønnøysund.
Invitasjon til trener 1 kurs. Invitasjon til NM 31 mai til 2 juni i
Post 1
Bergen. Sakspapirer til Sande Idrettsråd sitt årsmøte 14 mars
kl. 19.00. Rolf, Lise og Geir møter. Forespurt om dugnad på
midtsommer rock i juni, som vi tar på oss.
Økon. Fondet har en liten oppgang.
Ungdom/Junior gruppa har fått ett nytt medlem. Han kan få
delta på stevnet i april. Jan vil få en kostholds ekspert til å
Rekr. 1
komme å holde et foredrag på ca 2 timer. Fire stykker er tatt
ut til regionslaget.
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 fortsatt en del rekord-diplomer. Har fått noen, Jan
75/11
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.
Klubbtøy: grå genser (med eller uten hette) av merke Clique
med liten logo foran, stor bak og navn på korsrygg. Grå T28/12
skjorte med samme trykk. Svart bukse (ikke avgjort) og
eventuelt jakke. Gensere, og T-skorter kjøpes lokalt i
Holmestrand tidsnok til Benk-NM(22 mars). Bestillingsliste
sendt ut på e-post til alle NM-deltakere, henger også opp i
hallen, må ha med bilde! Pris genser ca. 350, T-skjorte ukjent.
Oppdatering av medlemslister. Hengt opp oppdatert for 2012.
31/12 Nytt medlemsregistrerings program fra Datalink som heter
Orion. Samle inn e-post adresser. Håper å sende ut til uka.
Politiattester må ordnes til alle som har et tillitsforhold til
52/12 unge utøvere (under 18 år). Alle er nå godkjent.
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53/12

54/12

56/12

57/12

5/13

8/13
9/13
10/13
11/13

12/13

13/13
14/13
15/13
16/13

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. Martin
E, Eline SJ og Jan R skal ha merker.
Budsjett 2013/planer
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,- Budsjettere med dugnadsinntekter, ca 10.000.
Sette av penger til premieskap ca 10.000.
Antidoping
16 stk. deltok på antidopingseminar 13. februar i Tønsberg.
Meget bra arrangement.
Årsmøte 2012 avholdes Tirsdag 19 mars kl 18.00 i andre
etasje på Puben. Statistikken tar Morten, budsjett og regnskap
tar Per Ove. Oppslag henges opp, er lagt ut på hjemmesiden
vår og facebook godt innenfor fristen. Ingen forslag mottatt.
Vi må endre vedtektene våre pga ny lovnorm fra NIF, klubbes
inn. Valgkomiteen er i gang. Medlemskontingenten foreslås
økt med 50,- for alle av Geir, nedstemt av styret. Forslaget
fremmes personelig.
Premieskap
Plasseres bak konkurranseplattingen, innhente priser
For liten oppslagstavle. Skaffe en ny større.
Vegg-monterte skivestativer, innhente pris.
Nytt medlemsregister er i gang, oppstart er gjort og vi
oppdaterer med mail adresser. Regner med å sende ut til uka.
Benk NM 23-24 mars
22 påmeldte, klubben dekker flybilletter og hotell. Kostnad på
ca 100.000. Egenandel på 500,- kr U/Jr gruppa kan bruke av
oppsparte bonuspenger.
Jan har to belter som ikke passet to i ungdomsgruppa, de blir
sendt tilbake.
Modifisering av power-racket. Andreas Horten lager 2 nye
stangkroker med litt bedre sikkerhet. Lengden endres!!
Selge ut NM skjortene for halv pris. To for hundre.
Ny avtale med Sande videregående og en prisøkning. Finne
den originale avtaleteksten.
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17/13

18/13
19/13
20/13
21/13

22/13

Seriestevne 13 april. Skivepåsettere Rolf og Fredrik. Morten,
Per Ove, Korvald er dommere. Lise er speaker, skal også løfte
benk.
Noen jenter har problemer med oppfølgingen fra ”enkelte”.
Geir gir noen tilbakemeldinger til vedkommende.
Ny kopimaskin er på plass.
Profilering av klubben, annonsere i Sandes Avis for å øke
medlemstallet, plakater henges opp rundt i Sande.
Melde oss på mobilinnsamling, Telenor betaler for brukte
mobiler kr 35, pr stk. U og Jr gruppene mobiliseres.
Presseansvarlig sin rolle må tas opp, han må være litt mer
aktiv, gjerne en artikkel i forbindelse med at vi skal på benk
NM, Geir foreslår dette for presseansvarlig.
Påmelding til mesterskap: egen påmeldingsfrist på 2 mnd. før
stevnestart for å sikre rimeligst mulig reise og opphold.
Dette vil gjelde fra og med NM i Bergen.
Neste møte fastsettes av det nye styret etter årsmøte.
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