
 
 
 
 

 

Referat styremøte  februar  
 

Prosjektopplysninger: 
Styremøte 10.02.2015 
Møtested og dato: Trønderhallen                           kl 18.30 – 21.00 
Møtereferent: Lise Weie 
Referat sendt dato:  11.02.2015 
Neste møte: Årsmøte 24.02.2015 
 
Deltakere 
Funksjon Person Epost 

Telefon 
Tilstede Innkalles 

neste 
møte 

Sendt 
til 1) 

Konstituert Leder Monika 
Wikdahl 

monikawikdahl@hotmail.com x x x 

Kasserer Oddgeir Bue oddgeir.bue@ntebb.no x x x 
Sekretær Lise Weie lise.weie@hotmail.com x x x 
Styremedlem Sheila Lian sheila.lian@ntebb.no x x x 
Styremedlem / 
Premieansvarlig/ 
Sponsoravsvarlig 

Christine W. 
Børstad 

tine.borstad@ntebb.no x x x 

Styremedlem Morten 
Helbæk 

morten.helbak@hint.no  x x 

Hovedtrener Gilbert 
Rauhut 

gille.rauhut@gmail.com  x x 

Foreldreforeningen Torunn 
Rogdaberg 

ingunnhogstad@live.no x x x 

 
NB! Møtereferatet sendes kun pr. e-post. 

 
 
 
Nye 
saker 

Ansv. Beskrivelse Frist 

 
57-
2014 

Monika Godkjenning av referat og innkalling. 
Oppmelding av saker til eventuelt.  
Innkalling og referat godkjent. 

 

58-
2014 

Oddgeir Regnskap og budsjett. 
Regnskap. Gjennomgå regnskapet og lever til revisor for 
godkjenning. Forberede budsjett til årsmøtet. Oddgeir har fått et 
oversiktlig regnskap. Etterspør noen poster som vi ikke skjønner. 

Det ser ut som vi får et bedre resultat i 2014 enn 2013.  

 

 



59-
2014 

Monika Årsmelding.  
Vi finpusset litt på den. Monika ordner denne til årsmøtet. 
Lise sender ut påminnelse og fullstendig saksliste til årsmøtet. 

18.02 

60-
2014 

Monika Innkalling til årsmøte formuleres. 
Lise sender ut denne og legger den på hjemmesiden. 

14.02 

61-
2014 

 Tidtakeranlegg – Christine 
Det er laget en prosjektskisse. Prisen er nå 350 000,- for nytt 
tidtakeranlegg. Vi legger dette litt på vent, da dette er fryktelig 
dyrt for klubben.  
Plan for Stevner: Sheila / Ingunn 
Sheila har fremdeles ikke fått noe tilbakemelding fra 
Trønderhallen ang. deres sjekkliste og det som vi krever i forhold 
til stevner. Tyvstartsnor er ikke påkrevd i forhold til stevner. 
Sheila og Lise ordner innkalling og dugnadsliste.  
Trener –oppmann møte, info: Sheila 
Møtet er avholdt og info er overbringt oppmenn. 

 

62-
2014 

Christine Barcelona 
Pr. I dag 13 stk. som er påmeldt. Fristen er 15. Februar.  

 

63-
2014 

Sheila Kurs 
Instruktørkurs nybegynner 21-22 mars, 25-26 april videregående 
kurs. Med forbehold. Dommerkurs: muligens månedskiftet 
mai/juni, krets og forbundsdommerkurs.  

 

64-
2014 

Torunn Svømmeskolen 
Hva skjer etter påske med svømmeskolen? Lysaker får ikke leie ut 
etter påske. Planen er å få svømmeskolen i stupebassenget etter 
påske, vi tror det blir vann i det til da. Trenger ikke være kurs, men 
at de får holde vedlike det de har lært.  

 

65-
2014 

Christine Teknikkøvelser/mental trening 
Avsette en helg til dette i samarbeid med Gilbert. Både trenere og 
svømmere........ Christine og Grete tar tak i dette. 

 

66-
2014 

Monika Dekning av utgifter til trenere ved ÅM/NM/UM 
Klubben må bli enig om en fast ordning for dette framover. 
Tilskudd 2000,- til svømmer og 2000,- til ledsager. 
 

 

 
 
Neste møte:  Årsmøte 24.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Deltakere

