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Styremøte 01.02.22

Dato: 07.02.2022

Sted: online

AGENDA
1. Styre-rollen
a. Forventinger: eie flere av årsmålene gjerne i kombinasjon med en +1 rolle
b. Aktiv på Slack, bidrar inn i diskusjoner på #styret innen rimelig tid
c. Er oppdatert og stiller på styremøter
d. Styremøtestruktur
2. En av våre ledere presenterer – Soroush, Leder trenerutvikling
a. Push mot BHAG og årsmål
b. Viktigste initiativer og risiko/bekymringer
3. Vedta mål for 2022
4. Vedta budsjett for landslaget 2022
5. Behandle søknader til prosjekt-midler
6. Vedta premiepenger for NM og NM-veka 2022
7. Annet

Tilstedeværende:
Christer Idland, President
Tom Andre Enæs, Visepresident
Marie Grythe, Styremedlem
Nils Einar Nilsen, Styremedlem
Hanna Venemyr, Generalsekretær
1. Styre-rollen
a. Forventinger: eie flere av årsmålene gjerne i kombinasjon med en +1 rolle
b. Aktiv på Slack, bidrar inn i diskusjoner på #styret innen rimelig tid
c. Er oppdatert og stiller på styremøter
d. Styremøtestruktur
i. Skiller mellom vanlig styremøte (kort) og utviklingsmøter (lengre og gjerne 1
fysisk ila året)
ii. Varighet: 90 min på styremøte
iii. Hyppighet: hver 6. uke
iv. Har fast 1 leder med på årsmål (10 min pres, 10 min diskusjon)
v. Vurdere strukturen etter 4 møter, må noe justeres?
Vedtatt.
2. En av våre ledere presenterer – Soroush, Leder trenerutvikling
a. Push mot BHAG og årsmål
b. Viktigste initiativer og risiko/bekymringer
i. Utfordring i å åpne treneres oppfattelse av viktigheten ved god utdannelse.
Det er enda mange som tenker «1 helgs kurs» er nok.
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ii. Har dialog med Viken for å få bedre innpass hos fleridrettsklubber og skoler
som kan utdanne trenere
iii. Kan vi gjøre det synlig hvem som har L1? Diplom + pin, badge (NOR3F +
falg-linje)? Sertifisere klubben?
Aksjon: få designet et L1- badge
3. Vedta mål for 2022
Vedtatt, se eget dokument
4. Vedta budsjett for landslaget 2022
Simen har søkt om 160.000,- for 2022, inkludert honorar til seg selv og Kristin som gjestetrener. I
tillegg kommer landslagskoordinator og kiropraktor som det må settes et budsjett for dekning av reise.
I fjor var kiropraktor med på samlinger i Oslo og det var ingen kost bortsett fra mat, mens under VM
dekning av hotell. Landslaget ønsker å ha kiropraktor med på utenlandsreise.
Landslagskoordinator (Tom) var med på to samlinger i fjor, samlet kost for reise og mat var ca 8000kr.
Vedtak: 150.000 for landslaget inkludert Simen som landslagssjef (35k) gjennom hele året + 10.000
for kiropraktor for 160.000 totalt.
Kristin dekkes ikke her, men egen avtale følges opp.
Landslagskoordinator går også utenom og avtales nærmere.

5. Behandle søknader til prosjekt-midler
Søknad 02/22 – trenerutvikling.
Vedtak: 40.000 i honorar + 30.000 ekstra for å dekke kurs for mentorer.
6. Vedta premiepenger for NM og NM-veka 2022

FJORÅRETS PREMIEPOTT
NM-VEKA, PER LAG:
1. NOK 15.000

U20, M35 & M40+ (10 DELTAGERE)

2. NOK 7.500

1. NOK 4.000

3. NOK 4.000

2. NOK 2.500
3. NOK 1.500

NM:
ÅPEN KLASSE

U18 & U16- (5 DELTAGERE)

1. NOK 15.000

1. NOK 2.000

2. NOK 7.500

2. NOK 1.250

3. NOK 4.000

3. NOK 750

NM Totalt: 117.000 NOK hvorav 53.000 på åpen klasse og 64.000 på aldersbestemt der 32/32 på
hhv master og ungdom.
Nytt for 2022 er at vi tar U20 ned til 5/5 deltagere og introduserer U14.
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Christer: ønsker at vi både går dypere (lengre ned enn topp 3) og øker beløp for å ta oss mot målet
vårt at dette skal kunne leves av. Bør ikke stå stille her.
Input:
-

Fokusere på å øke NM Åpen klasse (ikke aldersbestemte)

Vedtas senere, avhengig av sponsormidler
7. Annet
Utforme sponsor-pakker med priser og forskjellig innhold der vi skisserer synlighet ROI.
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