Referat
Styremøte
Dato: 25.06.2012

21:30 – 23:00

På telefon

Møtetype

Styremøte

Møteleder

Arild Andersen

Referent

Nina Blakkisrud

Deltagere

Viviana Hiis, Bjørn Wigdel, Nina Blakkisrud og Arild Andersen

Agenda
Sak nr:

1 - 12

Sak
Kostituering av styret
Styret for perioden 2012 – 13 anses som konstituert
Hanne Gro Korsvold (varamedlem) trer midlertidig inn i
styret for Tim Bennett

Ansvarlig

Frist

Alle

Ferdig

Arild A

15.07

Arbeidsmetodikkfor styret
Box.net brukes til dokumenthåndtering
2 - 12
Alle styrevedtak skal protokollføres i referat fra styremøte
3 - 12

Møteplan
Arild setter opp forslag til møteplan for 2012
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Igangsetting av utvalg
Følgende utvalg er bemannet slik:
•

Eliteutvalg
Arild Tveiten
Bjørn Wigdel

•

Kompetanseutvalg
Kalle Jensen
Espen Laaveg
Hanne Gro Korsvold

•

Arrangementsutvalg
Espen Laaveg
Henning Smogeli
Morten Storeli
Linda Renate Glesnes

4 – 12
•

Markedsutvalg
Arild Tveiten
Arild Andersen
Dag Oliver

•

Barne- og ungdomsrekruttering
Viviana Hiis
Geir Iden

Alle

Ferdig

Et dokument per utvalg opprettes på Box. Innspill på
deltagere gjøres som kommentarer. Styret bør være
representert i utvalgene.
Økonomi. Status og rutiner fremover
Nina Blakkisrud er tildet rollen som økonomiansvarlig i
styret.
Hun orienterte fra møte fra Idrettens regnskapskontor.
Oppstart med IRK og nye rutiner fra ca 10. mai.
5 – 13

Rutiner for godkjenning av betaling:
Sportslig - leder av elite utvalg godkjenner
Arrangement – leder av arr utvalg godkjenner
Administrasjon – Nina B eller Arild A godkjenner
•
•

•

Nina

Vi får ca 140.000 mindre i tilskudd fra NIF
Styret vil se på mulige kutt-tiltak og økte inntekter
(sponsorinntekter) som følge av økte kostnader til
VM i New Zealand
Økonomien er solid
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Arild T orienterte fra Junior EM:
Som forberedelse til EM i Israel var det to treningsleire i
vinter. Først uke på Fureteventura deretter to uker på La
Santa.
6 – 12

Kristian Blummenfeldt, Jørgen Gundersen og Mikal Iden
stiste til start i EM med forventede (fantstiske) prestasjoner.
3, 24 og 27 plass ble sikret. Alle tre ble kvalifisert til VM.

Arild T

Ferdig

Dag

Ferdig

Økonomisk ligger man omtrent i henhold til budsjett. VM vil
bli en ekstra utgiftspost. Her må det jobbes med ekstra
finansiering.
Styret ønsker å gjeninnføre et Nyhetsbrev
Administrasjonen bes om å sette opp en mal for nyhetsbrev som
sendes ut ca 6 gnger i året.

7 - 12

Innhold brev 1:
Lisens
UM
Triatlon Serien
Nyheter fra Israel
Aktuelle arrangementer
Sponsor

8 – 12

Fokus på nye sponsorer må ha høyt fokus fremover. Alle i styret
bes komme med innspill på mulige kandidater til Arild A eller Dag.

Alle

Presse
9 – 12

Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og
Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håntert
fremover.
Aktiviteter
• Bra gjennomføring av sprint NM (Kristiansund), UM
(Strandaberg) og Hove Triathlon (Arendal)
•

Ungdomsgruppa øker, det forventes 15 deltakere i
Nordisk i Malmø (aug)

•

Styret ønsker å jobbe for å øke antall konkurranser i
Norge for bedre rekruttering.

•

Styret ønsker å sette ny struktur på mesterskap
grunnet lav deltakelse de siste årene

•

Styret bør være representert på alle arrangementer i
Norge

•

Det bør lages et konsept for rekruttering
(ungdomsserie) med samlinger og konkurranser

10 - 12
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Annet
• Arild Tveiten har fått godkjent opptak til topptrener
kurs. Godkjent av styret pr mail.
11 - 12

•

Espen Laaveg har fått godkjent opptak til lederkurs
ved idrettshøyskolen

•

Triathlon har fått egen linje ved idrettsgymnas i
Stavanger (tidligere kun på Lillehammer)
Dag legger ut info på hjemmeside

•

Norges Triathlonforbund

Dag

4

