REFERAT FRA STYREMØTE I NESODDEN IF FRIIDRETT 16. MARS 2016
Tilstede:

Anne Stine Sæther
Geir Thorbjørnsen
Hans Petter Dramstad
Kai Heggelund
Trine Lind
Stig Roar Husby
Lene Halfdansen

Forfall:
Møteleder:

Trine

Referent:

Lene

Hans Petter ble innledningsvis ønsket velkommen som nytt styremedlem. Stig Roar ble ønsket
velkommen tilbake i styret, denne gang som sportslig leder. Trine redegjorde kort for hvordan
oppgavene i styret har vært fordelt i 2015. Anne Stine informerte om at hun i 2016 er nestleder i
Nesodden Idrettsråd (NIR).
Nr.
1

Sak
Godkjenning av styrets
sammensetning

2

Budsjett 2016

3

4

Holmenkollstafetten

Kollensprinten 22. mai

Informasjon
Årsmøtet i NIF er utsatt og gruppenes
innstilling til ny styresammensetning er
derfor ikke endelig godkjent. Enkelte
saker må derfor utsettes til neste
styremøte før de kan behandles.
Oppgaver innad i styret vil også bli fordelt
i neste møte.
Vi har fått beskjed fra NIF at gruppas
kostnader økes med kr 10 000. Dette er
midler som skal tilføres hovedlaget. Det
ble besluttet å fordele denne økte
utgiften med kr 5 000 på økte
sponsorinntekter og kr 5 000 mindre på
posten for reiser/stevner.
Vi har også i år fått forespørsel fra Old
Boys om vi kan dekke startkontingenten
for lagets deltakelse i
Holmenkollstafetten. Vi dekker dette mot
at Old Boys stiller med dugnadsinnsats på
Nesodden på langs (så frem de ikke løper
NPL selv).
Stig Roar, Lene og Quincy har hatt møte
og satt opp en oversikt over ting som må
sjekkes ut og være på plass før
arrangementet.
Kai har forberedt påmelding via

Ansvarlig

Kai

Kai

Quincy/Lene
/Stig Roar

EqTiming. Vi må sjekke om vi får bruke
tidtakingsutstyret som sykkelklubben og
skigruppa. Kai tar kontakt. Om dette ikke
er mulig, må det vurderes om vi skal leie
folk fra EqTiming til å ta seg av
tidtakingen. Kai sjekker pris.
I og med at dette er første gang vi skal
arrangere noe i Holmenkollen, er det en
del usikkerhetsmomenter rundt
arrangementet. Det kan derfor være
fornuftig å holde det i en forholdsvis lav
skala (100-150 deltakere) dette første
året, og heller satse på større deltakelse i
årene som kommer.
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Sportslig leder (Stig Roar)
ønsker å ta tak i følgende
oppgaver snarest mulig:

Trond tar seg av markedsføringen av
arrangementet.
Årshjul: Stig Roar utarbeider forslag til
årshjul der kritiske hendelser legges inn
(eks. søknad om aktivitetsmidler/LAM,
utsendelse av treningsavgift, avslutninger
for gruppene, sosiale arrangementer,
dugnader, trenermøter, årlig møte
mellom trenere og styret).
Stig Roar vil også ha kontakten med
trenerne. Det er behov for oppmenn som
kan serve gruppene, særlig i
rekruttgruppa.
Sportslig leder vil også komme med
innspill til styret, f.eks. at utøvere må
stille i klubbdrakt på stevner og kriterier
for deltakelse i UM.
Avklaring av belønning for
hovedtrenerne.
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Neste møte

Dato for klubbstevne før sommeren blir
enten torsdag 26. mai eller torsdag 2.
juni.
Tirsdag 26. april kl. 19.

Kai

