Nesodden IF Friidrett

Styremøte tirsdag 31. mai 2022

Referat
Til stede: Kirsti Anker-Nilssen, Stig Roar Husby, Davis Kristensveen, Charlotte Rübberdt, Aud Irene
Nygård, Anne Catrine Martinsen og Lene Halfdansen
Møteleder: Kirsti
Referent: Lene

Sak 1 Status treningsgrupper
Puttene: Veldig stor gruppe. Mange hjelpetrenere (flere fra 2007-årgangen er hyret inn nå).
Rekrutt: 2008 skal opp til ungdom høsten. Bra med trenere.
Ungdom: Dessverre noen skader/sykdom og frafall.

Sak 2 PLUGGEN elektro friidrettsstevne 2. juni
Generelt: Det er veldig viktig at utøvere og foreldre får informasjon om stevner og
arrangementer god tid i forveien. Mange nye er usikre på hva det innebærer å
delta/hjelpe til.
Til stevnet 2. juni:
• Lage lapper i tilfelle det kommer enkelte etteranmeldinger
• Sette opp et tomt 60m-heat i tilfelle etteranmeldte
• Walkietalkie er fulladet og klar
• Puttene starter kl. 18.10 – Anne Stine har eget funksjonæropplegg for puttene
• Utdeling startnummer og enkel kiosk: Kirsti
• FriRes: Anne Catrine og Marit. Lene bistår i starten av stevnet.
• Tidtaking: David og Øyvind M.
• Speaker: Per
• Startordner: Charlotte
• Starter: Tommy
• Dommere: Marianne E., Elisabeth, Lene og Stig Roar
• Vindmåler: Aud Irene
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Sak 3 Sommerskolen 2022
Sommerskolen går som planlagt i uke 31.
Sak 4 Sommerfesten 28. juni (styret, hovedtrenere og gode hjelpere)
Marit og Stig Roar er vertskap. Stig Roar har liste over de som skal inviteres utover styret og
hovedtrenere. Det handles inn grillmat felles. David og Kirsti tar med salat. Anne Catrine og
Lene baker hver sin kake. Aud Irene lager focaccia. Det ordnes med påskjønnelse til de som
har trådt ut av styret.

Sak 5 Nytt dekke på Berger stadion
Stig Roar skriver redegjørelse.

Sak 6 Sosiale medier
•
•

Facebook: Kirsti har fått redaktørrolle, Aud Irene skal også få. Stig Roar, Marianne H.
og Lene har dette fra før.
Instagram: Aud Irene oppretter konto for Nesodden IF Friidrett.

NB! Vi må ivareta de som ikke ønsker å vises på sosiale medier/i media.

Sak 7 Status økonomi
Faktura for treningsavgift er sendt ut. Stig Roar sjekker opp status til neste møte.
Forestående innkjøp: Ny FriRes-pc, samt at det er ønskelig med staver tilpasset yngre utøvere

Sak 8 Referat fra møte med hovedstyreleder, medlemmer fra hovedstyret og
administrasjonen
•
•
•

Felles møte med skigruppa
Mye av møtet ble brukt til å diskutere rekruttering
Vår nye kontaktperson i hovedstyret er Carl Anton Strøm

Sak 9 Treningsstipend satsingsutøvere
Forslaget fra Stig Roar vedtas med en tilføyelse om satsende junior- og seniorutøvere i punkt
4d.

Sak 10 Neste møte
Tirsdag 9. august kl. 19.30 med mulighet for digital deltakelse.

Sak 11 Eventuelt
• Kirsti sjekker opp med NIF om det finnes noen avtaler med Energihuset
angående trening.
• Nye avtaler med lønnede trenerne/hjelpetrenere inngås til høsten.
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