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1. En av våre ledere presenterer
Presentasjon fra Raymond (ungdomsidrettsansvarlig) på hva som er gjort hittil, fokusområder og
planer fremover.
a. Push mot BHAG og årsmål
Det er allerede planlagt 3 samlinger i år, en av de i utlandet. Første samling skjer 16-18.juni i Oslo,
neste i Kroatis, og siste for VM- troppen i månedsskiftet oktober/november.
b. Viktigste initiativer og risiko/bekymringer
Ønsker å inkludere ungdom inntil U23 i større grad, da overgangen fra U20 til åpen klasse per i dag er
for stor. Foreslår en U23 klasse i NM (uten VM-kvalifisering). Styret tar dette til vurdering inn mot NM
2023.
c. Hvem inviteres til neste gang?
Thor Håkon - dommeransvarlig

2. Årsregnskap status
Årsregnskap er hos revisor og enda ikke ferdigstilt, men Frida tok en gjennomgang av regnskapet
hittil.
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Forbedringspunkter:
-Få ned reisekostnader
-Bedre dokumentasjon av reiser, mat og kostnader i forbindelse med reiser. Ingen utbetalinger vil
fremover gjøres uten godkjent reiseregning.
-Forbedre prosesser for utbetaling for å unngå svindel:
•
•
•
•
•
•

ALLE utbetalinger skal ha et bilag, også alle reiser som skal tilbakebetales skal ha
reiseregning.
Ved ukjente summer/kjøp, ta alltid en ekstra sjekk med gensek eller styreleder.
Sjekk at epostadressen til avsender stemmer (selv om det alene ikke er nok)
Ingenting kommuniseres kun via e-post (lettest å fake)
Det kan være vi videresender en e-post, men da skal det alltid komme info på Slack eller over
telefon
Det er alltid bedre å spørre 2 ganger for mye enn for lite. Bruk da alltid en ny kanal - altså,
ikke svar på e-post dersom e-post melding var uklar, men send en sms, ring eller slack osv.
Svindlere kan fake eller hacke 1 kanal, men veldig sjeldent 2 eller flere på likt

Enstemmig vedtatt

3. Søknad fra Marianne - samarbeidsprosjekt
Søknad 05/22
Innvilget med følgende forutsetninger:
-Honorar (15.000,-) og bonusavtale (5%) er godkjent
-Tjenester/verktøy: søkt om 30'. Dette skal avklares med styret før det brukes noen penger på slike
tjenester.
-Godkjent 13' i reise, hotell, diett og evt møtemat med potensielle partnere (ikke interne). Reiser må
følge generelle retningslinjer og reiseregning må fylles ut for hver reise.
-Dersom det skal utbetales 2% bonus til andre som har bidratt skal dette avklares i forkant, og det
gjelder kun for interne i forbundsteamet.
-Det skal oppdateres på slack og/eller i google doc hvilke aktører det er en dialog med, og skrives på
#samarbeid i forkant av kundemøter det er knyttet kostnader til.
Enstemmig vedtatt
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