Referat
Styremøte
19:00 – 21:00

Dato: 20.11.2012

Skype

Møtetype

Styremøte

Møteleder

Arild Andersen

Referent

Dag Oliver

Deltagere

Viviana Hiis, Hanne Gro Korsvold og Arild Andersen. Arild Tveiten som observatør.

Forfall

Bjørn Wigdel, Nina Blakkisrud,

Agenda
Sak nr:
9 – 12

13 –12

Sak
Presse
Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og
Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert
fremover.
Etablering av kompetanseutvalg
Hanne Gro tar lederrollen. Oppstart fasiliteres av Arild

Gjenoppstart av regelrevisjon
Det gode arbeidet som ble startet i forbindelse med tinget i
vår må gjenopptas. Arbeidsgruppen må på banen igjen

Ansvarlig

Frist

Dag
Bjørn

01.01

Hanne
Gro og
Arild A
Dag
følger opp

Ferdig

Igangsatt

02.10.12 Tore Sande og Espen Wagener er på oppgaven
20.11.12 Forventes å komme skikkelig i ang tidlig desember
Rapport fra utvalgene
Alle utvalgene må sende inn en kort rapport om aktivitet
senest en uke før hvert styremøte.
14 –12

Eliteutvalg
Ønsker ekstra medlem

Alle

Bjørn W ,
Arild A

Ferdig

Alle

Fortløpende

02.10.12 Pål Fritsvold er nytt medlem

18 –12

Kompetanse utvalg.
Under oppstart, se 13 - 12
Sponsor
Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører so m kan
åpnes for Arild T og Dag
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22 – 12

Sponsor
Det jobbes nå aktivt med flere sponsorer både på
hovedsponsor, utstyr og ernæring. Navn på disse publiseres
når kontrakter er signert.

Ferdig

23 – 12

Invitasjon fra Gabit til samarbeid rundt sponsorstrategi. En
ramme på 30 000 for dette arbeidet forutsatt en transpare nt
arbeidsmodell
Triatlonserie veileder
Arild melder tilbake til Espen L om styrets synspunkter med
tanke på veilederen.
Trener 1 Kurs
ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 40 000.
Totalbudsjett på ca NOK 40 000

Arild A

25 – 12

Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få
overført ITU midlene til dette.

Hanne
Gro/Arild
T

Status 20.11.12: 18 intressenter har meldt seg.
Dato må avklares. Penger må bekreftes.

26 – 12

27 – 12

28 – 12

29 – 12

29 – 12

30 – 12
31 – 12

Barn og Ungdom
Søknad om fondsmidler.
Utrede muligheten for å søke fondsmidler til et pilotprosjekt i
fem utvalgte klubber. Målsetning skal være å lage et opplegg
som klubber over hele landet kan bruke for å øke aktivitet og
rekrutering blant barn og ungdom
Styremøter
20 November 19 – 21 på Skype
11 Desember 19 – 21 på Skype
Nye saker 20.11.2012
Terminliste
Arrangementsutvalget er i gang med terminlisten. Det er et
par små justeringer må avklares før denne kan publiseres.
Blant annet må dato for Toppidrettsuka avklares.
Ingen søknad om NM Duathlon. Administrasjonen bes sende
en forespørsel til klubbene om arrangør.
Arild A orienterte om henvendelse fra Powerman som søker
partnere i Norge.
NM Lang
En søknad mottatt. Denne følges opp videre og tas opp til
endelig behandling på Styremøte 11.12
NM vintertriathlon
NM i Vintertriatlon har satt prisen til kr 400 som er kr 100
høyere enn NM reglement sier. Dette er dog mer i tråd med
satsen for øvrige triatlonarrangementer. Styret godkjenner
prisen for vintertri.
Revidert budsjett for 2013
Presenteres på styremøte 11.12
Revisor
BDO valgt som ny revisor
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Viviana

Arr utvalg
01.12
Dag

Styret

11.12

Ferdig

Arild A
Nina

11.12

Ferdig
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32 – 12

Jentesamling
Dato 18 – 20 januar
30 deltagere

33 – 12

Gjensidigestiftelsen
Viviana orienterte om mulige midler som kan søkes fra
Gjensidigestiftelsen. Neste søknadsmulighet er første kvartal
2013.
Sportslig utvalg.
Plan for 2013:
To grupper elite og utvikling. Det sportslige utvalget er veldig
godt i gang.

34 – 12

35 – 12

Innspill fra president.
 Kvalitetssikring nødvendig av
kosttilskuddsleverandører.
 Eliteutvalg må utvikle rutiner og systemer for å sikre at
alle utøvere, trenere, reiseledere og andre i
støtteapparatet rundt landslag har god innsikt og
kompetanse i forhold til doping-problematikk.
Lisens
Tidligere har det kun vært helårslisens tilgjengelig for Voksne
og Junior. Styret går inn for å tilby en lisens for ungdom i
alderen 13 tom 16 for kr 100.

HG og
Viviana

Ferdig

Viviana

11.12

Ferdig

Eliteutvalg

31.01.13

Ferdig

Barn under 13 dekkes av NIFs barneforsikring dersom de er
medlemmer i en NIF tilsluttet klubb
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