
Styremøte 16. oktober 2013  
Kl. 19.30 på Fysak  

Til stede: Lars, Øyvind, Arild, Arthur, Kristin (referent) 

Saksliste   
 

Sak 1: Pågående saker, ref styremøte juni 2013 
Rekruttering  

I høst har vi brukt Facebook og websiden, og sendt mail og sms til gamle medlemmer. Lite respons på 

dette. Vi jobber med rekruttering i desember og januar. Forslag fra Øyvind om å distribuere flyers i et 

litt område enn tidligere – på Minde og nærmere sentrum. Instruktører og høyere graderte får 

ansvar for en plakat et eller flere faste steder.  Øyvind lager en liste over steder og hvem som har 

ansvar.  

 

Fadderordning 

Ikke gjort noe med ennå. Vurderer dette igjen etter jul.  

Overtrekksdrakter 

Klubben bestiller inn 50-60 drakter i ulike størrelser fra Steinar Fosen. Draktene skal ha klubblogo på 

brystet, og «Centrum tkd» i hvite bokstaver på ryggen. Ansvar? 

Sak 2: Status treninger/ aktivitet  
Det fungerer bra med de nye treningstidene. Onsdager er alle barna samlet. De eldste barna får 

tilbud om å være med de voksne på mandager. 

Viktig: Vi er ferdig litt tidligere enn før, og vi må holde på tiden mellom klokken 19.30 -21.00 siden 

det er mange andre klubber og lag som ønsker treningstid på Fysak.  

 

Sak 3: Roll ups, flyers 
Vi trenger nytt materiell til rekruttering. Bjørn leverer forslag til roll ups, plakat og flyers. Vi satser på 

helt enkle flyers i A5-format. 

Ansvar: Lars / Bjørn 

Sak 4: Medlemmer med utestående regninger, gjennomgang. Hva gjør vi? 
Ifølge Øyvind har 6 medlemmer har mer enn 1000 kroner utestående. Flere har sluttet. Vi avskriver 

dette. Ny rutine: Vi sjekker medlemssystemet 15. mars, 15. juli, 15. september og 15. desember.  

Medlemmer som på disse tidspunktene har mer enn 500 kroner utestående, får tilsendt en faktura i 

posten.  Ansvar: Øyvind / Arthur. 

Sak 5: Har alle instruktører som graderte seg fått tilbakebetalt 

graderingsbeløp? Hvem skal evt. få?  

Øyvind, Jon Kenneth og Thomas graderte seg. Thomas ok. Øyvind og Jon Kenneth får 

graderingspenger på henholdsvis 2500 og 1500 kroner – som ikke utbetalt ennå.   



Sak 6: Status betaling sommerleir 
Øyvind sender melding til John Kenneth og Ove for å sjekke om de har fått dekket 50 % av leiren. 

Klubben har ikke helt oversikt over om alle medlemmene som deltok har betalt for leiren. Øyvind 

sender Arthur en liste over deltakere på sommerleiren, slik at han får sjekket opp mot 

innbetalingene.  

Sak 7: Status økonomi generelt 
Samlet innskudd på våre 3 konti utgjør rundt 356 000 kroner. Dette ser bra ut, men det er behov for 

å få en bedre oversikt.  

Implementering av nytt regnskapssystem 

Bjørn og Arthur må avtale et møte, slik at de får startet opp med det nye regnskapssystemet vi 

tidligere har kjøpt.   

 

Investering i klubbhytte 

Forslag fra Øyvind om at klubben en gang i fremtiden kan investere i en hytte på Bruvik. 

Campinghytte med noen sengeplasser som klubben disponerer og evt kan leie ut. Resten av styret 

positive til forslaget.  

Sak 8: NM 2014, Centrum med som arrangør med andre TTU klubber?  
Forespørsel fra Svein Rui NKF om TTU-klubbene i Bergen er villige til å arrangere NM 2014 sammen. 

Lars har snakket med Vågen, som virker lunkne. Han venter på tilbakemelding fra Sædalen /Ole 

Havmøller og Bergen Vest/ Erling. Vi stiller oss positive.   

 

Sak 9: Opplæring ny webside   
Arild hadde en kjapp orientering om hvordan vi redigerer den nye websiden vår. Arild og Kristin har 

ansvar for å holde siden oppdatert.  

 

 

 


