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AGENDA
1. Hvordan ligger vi an på langtidsstrategien?
a. Hva går bra, og hva krever mer oppmerksomhet?
b. Hvor må vi legge inn ekstra ressurser?
2. En av våre ledere presenterer
a. Push mot BHAG og årsmål
b. Viktigste initiativer og risiko/bekymringer
c. Hvem inviteres til neste gang?
3. Roller og rekrutering
a. Status på åpne roller
b. Kandidatforslag mm.
4. Opptak av lån – vedta sum og nedbetalingstid

Tilstedeværende:
Christer Idland, President
Tom Andre Enæs, Visepresident
Marie Grythe, Styremedlem
Ronja Hammernes, Styremedlem
Nils Einar Nilsen, Styremedlem
Henrik Gjeruldsen, Varamedlem
Hanna Venemyr, Generalsekretær

REFERAT
1. Hvordan ligger vi an på langtidsstrategien?
a. Hva går bra, og hva krever mer oppmerksomhet?
b. Hvor må vi legge inn ekstra ressurser?
Flyttes til neste styremøte

2. En av våre ledere presenterer
a. Push mot BHAG og årsmål
b. Viktigste initiativer og risiko/bekymringer
c. Hvem inviteres til neste gang?
Simen presenterer planer for landslaget for 2022.
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Utfordringer:
-

Tid og sted for VM er enda uavklart, og sesongen er lagt opp til VM i August som nå muligens
flyttes til ny dato.
Budsjett, kan løfte laget med økt budsjett i form av synlighet: filmer fra samlinger, media,
instagram, profesjonalitet: utstyr, gjestetrener og foreleser, testing etc, samt reise og opphold
på samlinger: kan bo sammen, mer tilgjengelig og mer praktisk.

For å få til større budsjett må vi få inn egne samarbeidspartnere for landslaget. Prioritet blir å få på
plass en sponsoransvarlig for laget.

3. Roller og rekrutering
a. Status på åpne roller
b. Kandidatforslag mm.
Snorre Fjågestad til barneidretttsansvarlig? Henrik sjekker opp.
Henrik inn som ny partneransvarlig fra og med 15. April.

4. Opptak av lån – sum og nedbetalingstid
Styret ønsker å ta opp et lån for å kjøpe inn utstyr som skal holde i 5+ år.
Resterende beløp settes på sparekonto øremerket initiativer som kan sikre sterk vekst de kommende
årene.
Utstyr som er i produksjon og skal kjøpes inn:
Nytt gulv
Pris per stk gulv inkl. print; 260,- +mva
Pris per stk gulv uten print; 210,- + mva
+ Shipping: ca. 90.000 + mva basert på dagens valuta.
Plater uten print: 218 * 210 = 45 780
Plater med print: 790 * 260 = 205 400
Totalt gulv: 251 800 + 62 950 mva. + 90 000 Shipping = 404 750,Forlengelser Rigg
Per stk. Inkl. Frakt
CrossBar 1920mm White: 1280,- + mva
CrossBar 1920mm Blue: 1280,- + mva
PullUp Bar 1920mm Red: 880,- + mva
Antall: 10 stk av hver
Totalt: 12800 + 12800 + 8800 = 34 400 + 8600 mva = 43 000,Kjegler
Per stk:
1990,- + mva.
Inkludert frakt.
Antall: 10
Totalt: 19900,- + 14 975 mva. = 24 875,-
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Total: 404 750kr + 43 000kr + 24 875 kr = 472 625,Vedtak:
Ønsker ramme på 600 000,- med 5 år nedbetaling. Forventer markedsrente.
Enstemmig vedtatt
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