Møtereferat
Styremøte 1‐15
fra: 19. Mars 2015
Trønderhallen, kl.18.30 – 20.15
invitert:
Person

deltaker fra
deltaker fra
Elisabeth
Oddgeir
Runar
Ganna
Sheila
Christine
Grete Hov
Torkild
Henning

Funksjon
Foreldreforeningen
Trener
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Nestleder
Leder

Epost
ingunnhogstad@live.no
gille.rauhut@gmail.com
elisabeth.finanger@ntebb.no
oddgeir.bue@ntebb.no
leirvik_runar@hotmail.com
annawestvik@gmail.com
sheila.lian@ntebb.no
tine.borstad@ntebb.no
grete.hov@outlook.com
torkild.gronli@ntfk.no
leder@lslk.no
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1. Godkjenning av referat, og innkalling:

Godkjent, uten kommentarer.
2. Oppmelding av saker eventuelt.

‐Søknad om støtte for påskeleir til Signe, Henning skriver søknad, Sheila
videreformidler.
‐Planlegge kurs.
3. Introduksjonsrunde, med gjennomgang av oppgavefordeling og ”visjoner”:

‐Opplæring på bruk av hjemmeside, for oppmenn, trener, Henning, Espen. Elisabeth
sender ut invitasjon. Opplæringen er i trønderhallen. 15/4‐14. Kl 18:00. Lille
møterom. Egen Pc medbringes.
‐

‐

Møtereferat
Styremøte 1‐15
fra:19. Mars 2015
Trønderhallen, kl.18.30 – 20.15
‐Vi må ha en dommeransvarlig. Lasse Sandø foreslåes.
‐Christine finner hjelp ifht. sponsor – tas opp som sak på neste møte.
‐Torkild: barne og ungdomskontakt/ansvarlig.
‐Ganna: utdanningskontakt,dvs utdanning i klubben.
‐Henning: sender ut informasjons/nyhetsbrev til oss fra forbundet og idrettskretsen.
4. Treningsavgift:

‐Samme som i høst.
‐Vurdere økning igjen til høsten. En eventuell økning varsles snarest. Oddgeir gjør
dette.
5. Rutine for stevnepåmelding foreslås endret, slik at trenere avklarer øvelser og tider med sine
svømmere, og leveres til sekretær:
‐Trenere motiverer for påmelding, og avtaler øvelser for hver svømmer.
‐Innstruks for trenere og oppmenn gjenomgås. Henning tar denne.
6. Refleksjon Levangersprinten 14 mars.

‐Påmeldingsfristen bør være nærmere stevnet.
‐Tribuner, Sperrebånd, Garderobeplass. Viser til brev med tilbakemelding på stevnet
fra Bendik Vongraven søndag 15/3‐15
‐Klager taes opp i møte med Trønderhallen. Leder og Nestleder lager en
samarbeidsavtale med Trønderhallen ifht dette.
7. Eventuelt:

‐Søknad om støtte for påskeleir til Signe, Henning skriver søknad, Sheila videresender
denne.
‐Instruktørkurs nå til helga, 6 herfra er med.
‐Neste mnd instruktør videregående.
‐6‐7 juni: Krets og forbundsdommerkurs. Utdanningskontakt Ganna tar det.
‐Klubbstevne torsdag 21 mai. 17:30 Henning bestiller basseng.
‐Svømmeskole fra nå mot somer, Henning tar med Gilbert. Foreldre beskjed raskt!
‐Svømmeaksjon. Monica tar dette.
Elisabeth, Sekretær.
Neste møte 28/4‐15 18:30. Henning inviterer.
‐

‐

