Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

19/03-2014

Tid

20.00

Sted

Trollahaugen 64

Til stede: Sondre Sande Gullord (sak 1), Jacob Hygen, Per Wirehn, Jostein Alvestad,
May Toril Moen, Grete Owren, Tone Østgaard
Fravær:

Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

22.30

Neste møte

28.april kl.19

Saknr Saksopplysninger

1.

Saker til NOF Tinget:

Antall sider

Ansvar

Diskusjon omkring kretsting saker, bl.a. finansielle støtteordninger, lokal
aktivitet i distriktene, strategiske mål (fot-O vs. Ski-O) og enhetlige mål på
registrering av aktive vs. medlemmer.
• Endringer til NM programmet: Tor legger frem Wing’s synspunkter
(arrangerer sprint NM i år). Tolker Wing’s ønsker som 2+2 stafett og
mer VM likt. Klubbene fra terminliste-møtet ønsker gode publikums
arrangement begge dagene.
• Ting-representanter møter med fritt mandat.
2.

Referater Kretsting, Styremøte 2014/2
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Idrettskretsens ting: May Toril stiller istedenfor Jacob.
Idrettsrådets Årsmøte: Presentere kartplan til IR? Kartplan (for tiden
ute til høring) sendes til TRH kommune som innspill til PIF
planlegging. Jostein tar IR-ballen videre til teknisk utvalg.
Bør naboklubber slå seg sammen for å bli berettiget til tilskudd?
Kretsting:
Protokoll: klar til utsendelse for signering.
Kontakt med distriktene: Oppmuntre lokale karuseller til registrering
i Eventor, samt deltagelse i U-løp og STAR-cup. Sende epost til
klubbene med oppfordring om Eventor, evt. sende oss lenker for
publisering i kretsen.
KM regler for STOK: Jacob laget utkast til nytt reglement (forenkling)
Web-sider: Utvalgene legger selv inn sine nyheter på websiden, Tone
legger ut referater. Sjekke login fra NOF sider. Per demonstrerer på
neste møte.
Legge inn Thomas Eidsmo som administrator på FB.
Sprintcup: lagt ut 5-års klasser

May Toril
Jostein

Tone

Jostein
Jacob
Per
Tone

2

Frist

3.

Regnskap, status per februar
•
•

4.

Søknad fra krets til NOF om tilskudd
•
•

•
•
•
•
5.

6.

Positiv overraskelse med støtte fra Idrettsbingo
Utgifter i fbm Trener 1 kurs forventet å øke pga 2 instruktører

Klubbene kan søke direkte om støtte til barne- og
ungdomsaktiviteter.
STOK søker om midler til Hovedløpsprosjektet, O-landsleir,
Østersundtur, skolesprint-prosjekt, kompetansehevende tiltak, MNM
i Knyken. Vedlegg: tiltaksplan.
Søknadsfrist 1.april
Kretsen kan søke om støtte til aktivitet i Oppdal/Rennebu
Tone/Jacob leter etter søknadene fra i fjor.
Revidere utlysningstekst fra i fjor; utlysning via web og sosial medier

Grete/
Jacob

Tone
Tone

Søknad fra NTNUI
NTNUI søker om midler til laktattesting med bakgrunn i at de stiller opp,
sprer informasjon om dette og engasjerer.
• Beløp må avklares mtp hvor mange ganger de har fått finansiert
analyse instrumentet?
• STOK og NTNUI inviterer til fellesmøte for målgruppa; trenere, ledere
og utøvere for å formidle kunnskap fra prosjektet.

Per

STOK støtter tiltaket 100% med bakgrunn i kompetanseheving på
området. Støtte utbetales mot bilag og bekreftelse fra Per.

Tone

Svar til NOFs Ungdomskomité
•
•
•

STOK har ikke ungdomsrepresentanter eller aktiviserer ungdom på
noen organisert måte
STOK søker prosjektleder for skole
Generelt er alle aktiviteter rettet mot barn og ungdom

Jacob

7.

Arbeidsfordeling i styret
Ansvarsfordeling web og sosiale medier
• Informere om utvalgenes arbeid på web og sosiale medier
• Enkle nyheter legges ut av hver utvalgsleder på webside
•
•
•

Sportslige resultater på websiden: Per? Alternativt: er Eirik villig til å
fortsette. Jacob avklarer om Eirik vil fortsette med dette,
U-løp siden – Grete
Styre referater: Tone

Utvalgsledere

Jacob
Grete
Tone

Nestleder:
•
8.

Jacob

Utvalgene, status og oppgaver.
•
•

9.

Instruks gjennomgått og revideres av Jacob.

Toppidrett: Freidig arrangerer samling
Teknisk: Ferdigstille terminliste og kartplan. Informere
Idrettsrådet/anmode om presentasjon på styremøte.

Eventuelt
• Et styremøte i måneden
• Neste møte: mandag 28.april Grete, Flatåstoppen 31, kl. 19.00

Jostein

