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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. Digitalt styrekurs – gjennomføres innen neste styremøte
5. 1.vara inn som nytt styremedlem
6. Premiepenger NM-veka

Tilstedeværende:
Christer Idland, President
Tom Andre Enæs, Visepresident
Nils Einar Nilsen, Styremedlem
Henrik Gjeruldsen, Styremedlem
Frida Louise Myhre, Varamedlem
Hanna Venemyr, Generalsekretær

1. Hvordan ligger vi an på langtidsstrategien?
a. Hva går bra, og hva krever mer oppmerksomhet?
b. Hvor må vi legge inn ekstra ressurser?
Settes opp eget møte på 1 time. Torsdag 12. Mai klokken 20:15.
2. En av våre ledere presenterer
a. Push mot BHAG og årsmål
b. Viktigste initiativer og risiko/bekymringer
Ole som sanksjoneringsansvarlig presenterer.
Utfordringer: har vært en del utfordringer i fjor på grunn av Covid og begrenset antall konkurranser.
På planen i år: ATA games og Kvadraturen Showdown. Storhamar FFK skal ha en konkurranse i
sommer, er i dialog med dem. Trierg NM potensielt til høsten via Nydalen FFK.
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Aksjonspunkter:
-Sett opp lister med oversikt over priser på leie av utstyr og systemer (google doc – sjekkliste for
sanksjonerte konkurranser)
-Ole tar en dialog med Raymond vedrørende ungdomssatsning.
-Få dokumentert avgjørelser og dokumentere prosesser etc. i google doc for sanksjoneringsansvarlig
-Se på minimumskrav for at klubber skal kunne sette opp og arrangere konkurranser (Ole)
c.

Hvem inviteres til neste gang?
Raymond stiller på styremøte 7.juni

3. Roller og rekrutering
a. Status på åpne roller
Landslagskoordinator: Marianne inn som ny koordinator og manager for landslaget
Barneidrettsansvarlig: Henrik følger opp Snorre og holder i den prosessen.
Masteridrettsansvarlig: har fått to søknader
Klubbkonkurranseansvarlig: Drilon Disha inn som ny
Sosialkomiteansvarlig: fått inn 1 søknad
Liga-ansvarlig, Liga-medlem, HMS-ansvarlig, videoansvarlig, bloggredaktør, klubbutvikler M&N og
Vest, rekrutteringsansvarlig, leder media og kom, some – tiktok, snap etc, politisk kontakt: åpen
Aksjonspunkter:
-Oppdater nettsidene med alle roller som ikke er besatt i org.kart

b. Kandidatforslag mm.
4. Digitalt styrekurs – gjennomføres innen neste styremøte
I styringsbarometeret scoret vi lavt på innføring som styremedlem og muligheten til å utvikle egen
kompetanse. Vi har også som ett av målene for 2022 at alle styremedlemmer skal gjennomføre
styrekurs. Kurset er nå gjort digitalt og kan gjennomføres individuelt.
Forslag: Alle i styret skal gjennomføre kurset innen neste styremøte 7.juni.
https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=1130

Enstemmig vedtatt

5. 1.vara inn som nytt styremedlem
Ronja Hammernes ønsker å trekke seg fra styret. Henrik Gjeruldsen som 1.vara vil da komme inn som
ordinært styremedlem.
Ettersom Ronja var styrets representant under 26 år må nytt ungt styremedlem inn ved neste
forbundsting. Ungdomsansvarlig jobber med å rekruttere et nytt potensielt styremedlem som kan være
observatør frem til neste ting.
Årsmål som tilhørte Ronja må få ny eier (3.5 Kontakter & politikk).
Hanna ny eier.
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6. Premiepenger NM-veka

Summer fra i fjor (totalt på laget):
1.plass NOK 15.000
2.plass NOK 7.500
3.plass NOK 4.000
= 53 000,NM-veka er en kostbar konkurranse med minusbudsjett. Forbundet ønsker likevel å vise at vi
utvikler oss og øke årlig i større eller mindre grad, samt å gjøre konkurransen mer attraktiv.
Forslag:
1.plass NOK 20.000 per kjønn
2.plass NOK 10.000 per kjønn
3.plass NOK 6.000 per kjønn
= 72 000,-

Enstemmig vedtatt
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