Referat fra styremøte 3.juni 2010-06-07
Til stede:
Arild M. Andersen
Marit Svenning Berg
Siri Johannessen
1.

Utvalgene;
Noen utvalg begynner å komme på plass. De resterende bør være på plass innen kort
tid. Dette er status per i dag:
Barne-ungdomsutvalget: Solveig står foreløpig som leder av utvalget. Stein Gundersen
ønsker å bidra. Det er ønske om å få i stand en plan for rekruttering blant barn og
unge. Spørsmål om Hårek kunne tenke seg å bidra i dette utvalget? Erik Guldhav er
oppnevnt leder for ungdomslandslaget, og Kristian Thorsvald er involvert som mulig
trener.
Kompetanseutvalget: Tim står som leder. Øyvind Johannessen har gitt uttrykk for at
han ønske å bidra her. Utvalget bør prioritere å få i gang dommer/TD-kurs, slik at
styret får en enklere jobb i å skaffe dette til arrangement. Spørsmål om Rolf
Johannessen kan holde denne type kurs? Marit forespør Line A. Hagen om hun vil
sitte i kompetanseutvalget.
Arrangementsutvalget: Marit er leder. Dag Oliver og Richard Merlid er med i utvalget.
Prioritet nå er å få på plass TD og overdommere til alle NC/NM.
Eliteutvalget: Bjørn er leder. Espen Wagener er forespurt og har sagt ja til å bidra i
utvalget.
Markedsutvalget: Arild er leder. Danner sammen med Hårek, Dag Oliver og Fred
Arthur Asdahl et team som jobber rundt markedsføring og profilering.
Vintertriathlonutvalget: Siri er leder. Det har kommet lite feedback på Siris forespørsel
om bidrag fra Vintertrimiljøet.
Instrukser for utvalgene må revideres. Dette settes opp som sak på neste styremøte.

2.

Regnskap
Styret vedtar å si opp avtalen om regnskapshold med Royal Sport v/ Kåre Grøtta. Siri
tar seg av regnskapet.

3.

Godtgjørelse fra styret
Et system for godtgjørelse for de som arbeider for styret må utarbeides i neste
styremøte. Forslag foreløpig er at de som stiller som TD og overdommere i NM/NC i
tillegg til å få dekket reiseutgifter også får en betalt sum, på kr 500 eller 1000.

4.

Nye triathleter
Forslag om at det utarbeides et informasjonsskriv for nye triathleter, med nyttige tips
og viktige regler. Skrivet kan sendes automatisk ut til de som melder seg på
arrangement. Kristin Lie bes om å gjøre denne jobben.
Oslo, 7. juni 2010-06-07

Marit Svenning Berg.

