REFERAT FRA STYREMØTE I NESODDEN IF FRIIDRETT 25. APRIL 2017
Tilstede:

Geir Thorbjørnsen
Hans Petter Dramstad
Morten Græsby
Tommy Stensrud
Stig Roar Husby
Lene Halfdansen

Forfall:

Anne Stine Sæther
Kai Heggelund

Møteleder:

Geir

Referent:

Lene

Nr.
1

Sak
Innsparinger
Nesodden kommune
(Infosak)

2

KM Terrengløp 25. mai
2017

3

NM stafett i 2018

4

Nesodden på langs
2017

5

Dugnader

Informasjon
Ansvarlig
Friidretten er blitt informert om at kommunen
vurderer ulike muligheter for innsparinger knyttet
til idrettsarenaene på Nesodden. Saken behandles i
hovedstyrets møte 25. april.
Dette er i rute. Komiteen har hatt møter og ting er Stig Roar/
under kontroll.
Geir/ Kai/
Lene
Intet nytt her. Søknad om å få være arrangør for
Stig Roar
stafett-NM i 2018 er sendt.
Påmeldingen er åpen. Vi bør ta en avsjekk med
Lene
Trond om alt er i rute så langt eller om det er noe
som må ordnes nå. Lene kontakter Trond.
Kai må sjekke om EQ Timing sin påmeldingsløsning
er godkjent av friidrettsforbundet (har med lisens å
gjøre). Lene kontakter Kai.
TINEstafetten 10. mai: T-skjorter, startnummer og
Noisy er mottatt. Teknisk utstyr er ok. Stig Roar har
kontaktet Oldboys for å høre om de kan stille.
Ellers stiller Stig Roar, Geir, Tommy, Anne Stine, Kai
og Lene.

Lene/Kai

Stig Roar

Nesoddtangen, Steinerskolen og Bjørnemyr har
glemt å melde på sine lag innenfor
påmeldingsfristen. De er etteranmeldt, men får da
ikke t-skjorter og Noisy.
Sentrumsløpet: Ti personer fra Nesodden er meldt
inn som løypevakter under Sentrumsløpet 29. april. Stig Roar

6

Karusellstevner 2017

7

Oppgaver i styret

8

Trenere

Color Run 26. august: Vi har sagt ja til å stille med
mannskap som hjelper til i år også.

Kai

Idrettens dag 27. august: Vi stiller. Lene sjekker
med Anne Stine om hun kan være der på
arrangementet i pr også. Hans Petter og Morten
påtar seg også å stille opp.
Det settes ned en gruppe som planlegger stevnene,
herunder valg av øvelser og utarbeidelse av
tidsskjema: Hans Petter, Stig Roar, Anne Stine og
Trond og/eller Marcel. Hans Petter kaller inn til
møte. Tommy starter. Morten vil gjerne bidra på
tidtakingssiden sammen med Kai og Geir. Lene
bidrar med diverse etter behov.
Geir: leder
Lene: sekretær
Kai: økonomi
Hans Petter: bindeledd mellom trenere og styret
Morten: bidrar inn sammen med Hans Petter og vil
være en pådriver for å få økt deltakelse på stevner,
spesielt blant de yngre.
Jakob har startet opp som trener for de yngste i
rekruttgruppa på tirsdager. Fungerer veldig bra.
Det var enighet om at han mottar kr 350 per
trening. Han vil også sørge for registrering av
oppmøtet i rekruttgruppa. Lene tar ut lister fra
KlubbAdmin.

Lene/
Anne Stine

Hans Petter

Lene

Vi vil vurdere avlønningen av Marcel og Quincy.
Mulig betalingen bør justeres noe.
Hovedtrenerne har ennå ikke fått gavekortene de
skulle få før jul. Dette MÅ ordnes nå!

9

Halltid

10
11

Eventuelt
Neste møte

Kontrakter for trenere: Vi har fått nye maler fra
hovedstyret. Geir har sendt disse videre til Kai.
Vi har fått tildelt samme tider innendørs som vi har
hatt tidligere.

Geir

Kai

