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

Styremøte
Dato:
20. september 2012
Hauganveien 10 (Flemming & Ingunn), Hof.
Referent: Lise Engnes
Geir Gregersen, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Ingunn Leifsdotter, Lise Engnes,
Fredrik Sørbø, Flemming Vestergaard, Per Ove Sjøl, Jan Sjøl.

SAK

Post 1 Mottatt post
Økon. Fond og beholdning
Rekr. Ingen endring i medlemsmasse.
1
Et nytt medlem i ungdomsgruppa.
Rekr.
2
71/11

Vegg med presentasjon av alle løfterne våre

73/11

Plakater i lokalet vårt

75/11

Mangler en del rekord-diplomer.

77/11

NM U/Jr/Vet 2012
Fast punkt på agendaen!
Hotell og bankett

STYRET MENER/VEDTAK
Div. fakturaer. Innbydelser til kurs fint om noen vil
melde seg på. Pål Nilsen ønsker et møte ang. NM
OK
Fadderordningen videreføres. Mangler oppstart
samtale.
Kontakte skolen ang. styrkeløft som hovedfag. Ingen
aktuelle elever i år. Bedre promotering til neste år er
nødvendig. Hører om elevene kan få fri til NM.
Henger opp en planke over benkene som rammen kan
festes i.
Ferdig laget, lamineres av Hilde Sjøl. Morten har
hengt opp, noen flere kommer.
Har fått noen, Jan følger opp. Pål Nilsen og Morten
Novum er ansvarlige.
Lyd og lys: forespør Håkon Lundhaug. OK
Innbydelse er sendt ut. Frist 5 oktober.
Transport: kun fra Sande stasjon til hallen.
First Hotell ambassadør. Bankettmeny må bestemmes
snarest.
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Kafeteria

Live Stream

Sponsorer

Mannskap

Stevne T-skjorte og Crew skjorte

Kafeterian kan vi drifte selv. Meny:
Lappskaus, flattbrødpakker, brus, vafler, påsmurte
rundstykker på dugnad. Kaffe, en kake hver dag.
Sjokolade, høre med proteinfabrikken om energibarer.
Frukt, Bama sponser bananer. Alex Hansen kan stå
alle tre dagene. Flemming ansvarlig for innkjøp, Lise
ansvarlig for drift.
Sjekke nett og båndbredde. Oddbjørn Steen kommer
ikke på NM. Tar det opp med Pål Nilsen på møte med
ham.
Teien og bilsenteret har sagt seg interessert. En
størrelse, en pris på ca 1000 ,-kr.+ omk. til skilt.(500
kr) 300,- kr for plass i programbladet, en fjerdedels
side og 500 for en halvside, 1000 kr for en helside.
bakside for hovedsponsor? Sette opp et lite budsjett.
Bananer til utøverne. Bama.no for å få sponset frukt.
Flemming kontakter Alexander Kirketeig ang.
proteinfabrikken.
Prøve å få til en avtale om YT produkter o.l til
utdeling til utøverne.
RS har skaffet flere hjelpere, mangler en del folk. Per
Ove har skaffet flere, utarbeide en liste til neste møte
med str. På t-skjorte og antall. Raymond Madsen er
plattingsjef alle dager. Speaker Jan Sjøl, Morten
Novum er avløser. Viggo Holtan tar høyder.
T-skjorte med Crew på ryggen, bestilles senest 16 okt.
Ingunn har fått flere tilbud. Vi går for piquet skjorte.
Morten sjekker logo.
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Pressedekning og promotering
26/12

Manglende rydding etter skolebesøk på dagtid

28/12

Klubbdresser/Profilerings tøy

31/12

Oppdatering av medlemslister

32/11

Ansvarsforhold mtp skader?

40/12

Dugnad

42/12

Toppidrett ved Sande VGS

43/12

Hantler mishandles, skruer løsner.

45/12

Dommerkurs

46/12

Ungdomssamling

Presseansvarlig kobles inn for å promotere stevnet.
Plakater som viser vei til stevnearenaen.
Rolf har hatt møte med dem og ting skal bli bedre.
Rydding og sjekklista skal følges opp.
Får ikke tak i flere like dresser. Vi går bort fra hel
dress, satser på bukse, genser og eventuelt jakke.
Hente inn tilbud. Prozo virker mest lovende. Kontakte
Fitness Planet, Proteinfabrikken, Kappi, Mobech for
tilbud. Treningsforum for annonser på tøy.
Oppdatert liste er hengt opp i hallen. Ny oppdatering
til neste møte. Henges opp ny på mandag. Høre med
banken om kontoutskrift kan sendes.
Sjekke teksten i papirene.
Male, trekke om benker, nye karabinkroker. Datoen
settes til lørdag 13 oktober fra kl 10.00. Rolf kjøper
skai og Morten tar med stiftemaskin. Rolf kjøper
carabinkroker.
3-4 søkere har meldt sin interesse. Disse tilbys
medlemskap i U/Jr. gruppa mot betaling av
kontingent og treningsavgift. Uaktuelt, ingen søkere.
Noen skruer er visstnok løse. Limes med Loctite 2701
og trekkes til. Tar det på dugnaden.
20 og 21 oktober i Sandehallen.
Samlingen blir i øst, region dekker reise for våre
ungdommer.
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47/12

Treningsleir

49/12

RM benk 22 september

50/12

Sydnorsk 29-30 september

51/12

Platting

52/12

Politiattester må ordnes til alle som har et tillitsforhold
til unge utøvere (under 18 år.

53/12

Eventuelt
Neste møte

Helgesamling mulig i første omgang. Lengre kan
være en utfordring å få til. Sjekke muligheter innenfor
1 – 2 timer reise. Toppidretts senteret undersøke
muligheten her for ca 20 stk. Undersøke interessen
først, henge opp liste.
Avreise fra Hydro 1 time før. Lagleder Jan Sjøl,
Fredrik Sørbø, Geir Gregersen.
Rolf er lagleder og Morten. Billetter og hotell er
bestilt. Opplysninger er gitt til alle.
Skaffe et sklisikkert teppe som kan ligge løst oppå.
GG sjekker Tønsbergområdet, ME i Drammen, JS i
Oslo.
Følgende skal ha politiattest: Geir Gregersen, Martin
Eriksen, Fredrik Sørbø, Ingunn Leifsdatter, Magnus
Helgesen, og Magnus Ruud må få ordnet dette.
Flemming tok opp det med påmelding til lagserien.
Usikker på hva som er meldt på. Kontakte Morten
Novum for å høre om de nye reglene.
Torsdag 11 oktober kl18.30 hos Ingunn og Flemming.
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