MØTEREFERAT
Beskrivelse:
Sted:
Tilstede:

Styremøte
Dato:
04. desember 2012
Gabbroveien 12, Lise og Morten.
Referent: Lise Engnes
Geir Gregersen, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Lise Engnes, Per Ove Sjøl og
Jan Sjøl.
Ikke tilstede: Fredrik Sørbø, Flemming Vestergaard, Ingunn Leifsdotter
#

Sak / Styret mener / Vedtak
Mottatt post
To fakturaer fra Kappi mangler. Flere kurs invitasjoner. Jan
drar på kurs hos antidoping Norge 05.12, klubben dekker
Post 1
reise. Ny lovtekst fra NIF må inn i vedtektene våre.
Rekruterings kampanje fra forbundet, ingen aktuelle.
Innbydelse til raw stevne i Bergen, Geir henger opp.
Fond og beholdning
Økon. OK. Per Ove avvikler kontantkassa som han har.
Kontantkassa holdes på ca 12.000.
Ingen endring i medlemsmasse.
Et nytt medlem i ungdomsgruppa.
Fadderordningen videreføres. Tas opp i forbindelse med
Rekr. 1 samtalene for 2013. Pengebonusene bør vurderes fordi mange
blir sittende med mye på konto, vurdere nye muligheter for
premiering. Jan utarbeider et forslag til neste møte. 18
medlemmer i U/J gruppa.
Vegg med presentasjon av alle løfterne våre
71/11
Henger opp en planke over benkene som rammen kan festes i.
Mangler en del rekord-diplomer.
75/11 Har fått noen, Jan følger opp. Pål Nilsen og Morten Novum er
ansvarlige.
NM U/Jr/Vet 2012
Gjennomgått regnskap for NM, positivt utfall på 31.868 kr.
Rolf betaler Svelvik Spar 21 368. Ny pære til prosjektoren vi
lånte må kjøpes inn, Morten bestiller. Vellykket arrangement.
77/11 Banketten ble for sen og kræsjet med arrangementet. Sørge
for live overføring neste gang.
Annen fordeling på str av t- skjortene. Sjekke ut rutiner rundt
låsing i hallen på forhånd. Sjekkliste for store arrangementer
inn i håndboka.
Klubbdresser/Profilerings tøy
Vi går bort fra hel dress, satser på bukse, genser og eventuelt
jakke.
28/12
Hente inn tilbud. Prozo virker mest lovende. Kontakte Fitness
Planet, Proteinfabrikken, Kappi, Mobech for tilbud.
Treningsforum for annonser på tøy.
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31/12

32/11

47/12

52/12

53/12

54/12

55/12
56/12
57/12
58/12

Oppdatering av medlemslister
Oppdatert liste er hengt opp i hallen. Ny oppdatering til neste
møte. Henges opp ny på mandag. Høre med banken om
kontoutskrift kan sendes. Oppdatere før nyttår.
Ansvarsforhold mtp skader?
Sjekke teksten i papirene.
Treningsleir
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.
Politiattester må ordnes til alle som har et tillitsforhold til
unge utøvere (under 18 år).
Følgende skal ha politiattest: mangler bare fra Geir.
Lagserien
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. Veldig uoversiktlig hva vi har vært med
på. Passe på å få med lag i U/J også. Styret må informeres av
Flemming.
Julestevne/julebord/klubbmesterskapet
Premier er bestilt til alle KM. Premier til sandecupen benk og
styrkeløft. Diplomer KM. Pakker til julestevne. Thomas N. og
Bjarne Havnen, Tore Gunnar Olsen. Kjører benken først. Geir
speaker under benken. Innveing kl 10.00 Morten kommer
tidlig og åpner og rigger til oppvarminga Rolf begynner halv
ti. Julebordet rigges til etter stevne. Lise har kjøpt inn, bestilt
maten og ordnet dekketøy.
Årets løfter og Årets benkpresser utsettes til idrettsgallaen
også Årets talent- Lena Sjøl og Magnus Ruud. Årets
ressursperson er Morten Engnes, gavekort på VIC, deles ut på
julebordet. Geir ordner med noe musikk på spotify.
ER cup
Elitemerke er kriteriet for å delta. Dato er ikke fastsatt. Geir
sender mail og forhører seg.
Budsjett 2013/planer
Planlegges.
Antidoping
Få antidoping Norge til å komme forbyggende. Jan kontakter
dem.
Treningsveileder
Rolf setter opp liste for 2013
Neste møte
Tirsdag 8 januar hos Rolf 18.30
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