Styremøte 12. mars kl 17.30 på Fysak
Til stede: Øyvind, Lars, Arthur, Geir Ole og Kristin (referent)

Saker:
1. GJENNOMGANG REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE
Overtrekksdrakter
Drakter er ikke bestilt, og vi har ikke kommet videre på logo. Følges opp senere.
Roll ups og materiell
Vi har klart utkast fra Bjørn, men har ikke trykket opp. Materiellet må være klart før sommerferien. Vi
tar opp igjen saken på neste styremøte.
Medlemssystemet
Øyvind har full kontroll. Noen få betaler ikke.
Graderingspenger
Øyvind, John Kenneth og Thomas graderte seg. Pengene er nå utbetalt.
Status betaling sommerleir
John Kenneth og Ove har fått dekket 50 prosent av leiren. Medlemmer som deltok sist sommer har
betalt. Neste sommerleir: Bruke «Norway Open» konto for å holde oversikt på innbetalinger.
Økonomi generelt
Ved årsskiftet hadde vi 310 000 på konto. Har betalt noen store regninger, og mindre kommer inn.
Implementering av nytt regnskapssystem
Arthur har fått litt opplæring av Bjørn, men trenger mer.
Forslag om to workshops / arbeidsmøter:
* Regnskap /økonomi: Før 15. juni. Lars, Øyvind, Arthur og Bjørn
* Rekruttering: Øyvind, Lars, Geir og Kristin + Arild (web/face) i mai / juni
Fastsetter datoer på neste styremøte.
NM i 2014
Utgår.
Vestlandshallen 5. april
Dag blir stevneleder. Som vanlig er det en utfordring med å få nok folk til å fylle alle funksjoner –
både dommere, coach, matteleggere, sekretariat etc.
Opplæring ny webside
Intet gjort siden forrige styremøte.
2. ÅRSMØTE
Dato: Onsdag 26. mars klokken 19.45 – 21.00 (etter trening).

Lars ordner med årsmøtedokument og innkalling på Facebook, mail, sms.

3. BUDSJETT 2014
Lars og Øyvind setter opp et forslag, som sendes til Arthur.
Klubbstyre:
Alle i styret stiller til gjenvalg. Tor Gunnar ønsker å bidra mer i klubbarbeidet, veldig positivt! Ikke
aktuelt med plass i styret, vi ser heller for oss at han kan få en rolle ift rekruttering og lokale stevner.
Øyvind snakker med Tor Gunnar.
Økonomi:
Underskudd på rundt 3000 kroner. Vi ryker på grunn av mindre på kontingent. Årsaken er at
medlemstallet er synkende.
4. REKRUTTERING
Det har ikke vært jobbet med rekruttering hverken i fjor høst eller i vinter. Øyvind har ikke hatt
kapasitet og vi mangler også materiell (flyers, plakater etc.) Medlemstallet vårt er synkende, så vi må
prioritere rekruttering fremover. Mest behov for ungdommer og voksne, barn kommer av seg selv.
Hva skal gjøres
Vi må sette av en dato for oppstart til høsten. Kristin henter frem rekrutteringsplan fra skuffen til
neste møte. Vi må jobbe for å være mer synlige. Øyvind ønsker at instruktørene skal ha ansvar for
plakater to steder hver. Saken følges opp på neste styremøte.
5. STEVNER
Kostnader – vår NC1 Steinkjer, NM Oslo – høsten utenlands
Ca 20 000 – kun Kristoffer er aktuell.

6. SOSIALT
* Trening med pizza: onsdag 9. april
* Sommeravslutning på Fløyen?
* Felles samling med Bergen Vest, Meland, Sædalen – i september, på Olsnes?

Lars innkaller til nytt styremøte i siste halvdel av mai.

