
Møtereferat  
Styremøte 2-15 
 

fra: 28. april 2015 
Trønderhallen, kl.18.30 – 20.40  

 
invitert: 

2015-03-26  
 

Person Funksjon Epost Tilstede 
deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X 
deltaker fra Trener gille.rauhut@gmail.com X 

Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no  
Oddgeir Kasserer oddgeir.bue@ntebb.no X 
Runar Styremedlem leirvik_runar@hotmail.com  
Ganna Styremedlem annawestvik@gmail.com X 
Sheila Styremedlem sheila.lian@ntebb.no X 

Christine Styremedlem tine.borstad@ntebb.no X 
Grete Hov Varamedlem grete.hov@outlook.com X 

Torkild Nestleder torkild.gronli@ntfk.no X 
Henning Leder leder@lslk.no X 

Neste møte tirsdag 9. juni kl.18.30 

Saker 
8. Godkjenning av referat, og innkalling: ........................................................................................ 1 
9. Oppmelding av saker eventuelt. ................................................................................................. 1 
10. Svømmeaksjon, info om 4 kurs: .................................................................................................. 1 
11. Svømmekurs LEIRA, styret stiller ved siden av instruktør ........................................................... 2 
12. LÅMØ 2016 i Levanger, valg av organisasjonskomité ................................................................. 2 
13. Treningsavgift rekrutt .................................................................................................................. 2 
14. Kassererens innlegg ..................................................................................................................... 2 
15. Retningslinjer for tilskudd for mesterskaper og stevner ............................................................. 2 
16. Møte idrettsråd Levanger 12.05.15, Stiklestad  – representanter .............................................. 2 
17. Møte svømmekrets 20.05.15, Steinkjer  – representanter ......................................................... 2 
18. Klubbstevne, valg av organisasjonskomitee ................................................................................ 2 
19. Eventuelt ..................................................................................................................................... 2 

 

 
8. Godkjenning av referat, og innkalling: 

Merknad til referat dommeransvarlig må ikke være forbundsdommer. 

9. Oppmelding av saker eventuelt. 
- Påmelding 17. mai, Sheila 

10. Svømmeaksjon, info om 4 kurs: 
- Espen tar organisering, Henning står som ansvarlig, kontakter barnehager. 

- Det var mye mer søkere for aksjonen nasjonalt enn i fjør. Vi har fått tildelt vår 
blanko-kurs som vi kan fylle opp med purktrøa-BH som søkte og ikke fikk tildelt. 
Monika har bistått med aksjonen. 
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11. Svømmekurs LEIRA, styret stiller ved siden av instruktør 
- Vi setter opp planen hvem som stiller. Henning ta 29.04. Gilbert rapporterte at 
kursing kan byr på utfordringer mht. kulturforskjeller og individuer.  

-Vi må gjennomføre kurset nu, da den vart betalt i 12/2014 

12. LÅMØ 2016 i Levanger, valg av organisasjonskomité 
- NSF svømmeutvalget har forespurt å arrangere LÅMØ, alle er positive til det 

- Før kontrakten signeres avklarer bassengleie i et møte med Trønderhallen først, 
Torkild og Henning stiller. 

- Vi alle hører med naboklubber om de er positive for å støtte oss med 
gjennomføringen og stiller med tidtakere og dommer. 

- Namsos / J. Bøhler hadde allerede bekreftet at tidtakerutstyr kan leies med 
operatør. 

13. Treningsavgift rekrutt 
- Fastsettes til 500,- til de som rykket opp fra svømmeskolen etter påske. 

14. Kassererens innlegg 
- Forslag fra Oddgeir om å bytte betalingssystem fra MinIdrett til Tryggivann 
godkjennes. 

- Økonomisk status er kort sagt bra for tiden. 

15. Retningslinjer for tilskudd for mesterskaper og stevner 
- Sheila skal forberede dette til neste møte 

16. Møte idrettsråd Levanger 12.05.15, Stiklestad  – representanter 
Anna stiller. 

17. Møte svømmekrets 20.05.15, Steinkjer  – representanter 
Sheila for kretsen, Gilbert og Henning for klubben. 

18. Klubbstevne, valg av organisasjonskomitee 
Sheila stiller som stevneansvarlig som i fjør og ta organiseringen. 

19. Eventuelt 
Klubben skal være med på borgertoget 17.5., leder skal melde på. Opplag som siste 
årene. 

 

Henning / Elisabeth, Sekretær. 

Neste møte 9. juni 2015 kl.18:30. Henning inviterer. 
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