Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

3/12-2012

Tid

20.00

Sted

Gløshaugen

Til stede: Eirik Jørum, Terje Kanstad, Halvor Eid Nielsen, Jon Arne Klemetsaune,
Tone Østgaard
Fravær: Kirsti

Midttømme

Referent

Møte slutt

Tone Østgaard

22.00

Neste møte

21.januar
2013

Saknr Saksopplysninger

Agenda:
1. Referat forrige møte
2. Økonomistatus
3. Innspill fra rekrutteringssamling
4. Forberedelser kretsting
5. Skolekartportalen
6. Idrettsbingo
7. Eventuelt

1.

3

Ansvar

Referat forrige møte (5/11):
•
•
•

•

•

2.

Antall sider

Premier ungdomsløpene opp til 13 år (ca. kr.15-20): Diskutteres av
arrangementkomiteen.
Kartavtale: Heimdal VGS veldig positiv.
Skolesprint: Positiv respons blant NTNU studentene til lønnet
koordinator. Budsjett avhenger delvis av DNB sponsor budsjett.
Estimert ca. 4t + 2t forberedelse a kr.200/time *2 dager= ca.kr. 2500
pr skole * 10 skoler pr.år: kr.25000. .
Terminliste: Noen innspill og endringer, bl.a. Malvik som vil trekke
seg fra sprintcupen 11/4. NTNUI vurderes. Mangler/uavklarte løp
sendes klubbene. Klubbene oppfordres til å legge arrangementene
inn i Eventor.
En høstkarusell i tillegg til Spintcup og ungdomsløpkarusell? Siden
STAR cupen ikke fungerer, foreslår STOK en høstkarusell med 3-4 løp
(tirsd el ons), inkl. et nattløp for 17+ og bakt inn i bedriftsløpene.

Jon Arne

Økonomistatus pr.30.11:
•
•
•
•

Momskompensasjon forventet utbetalt i desember.
14,1% arbeidsgiveravgift utestående (ikke budsjettert).
Antatt ca. kr.20 000 i overskudd i 2012.
Forslag til budsjett 2013 ikke klart; legges frem og diskutteres på
styremøte i januar.

Tone

Frist

3.

Innspill fra Rekrutteringssamling:
•

•

4.

Forberedelser Kretsting:
•
•
•
•
•
•

•

5.

Alle
Eirik/Terje
Halvor

Regnskap oversendt kommunen. Ranheim skole mangler.
Eget link lagt inn på STOK websider.
Morten Strand bør lære opp noen til å ta over webansvaret.
Spm nå om kommunerevisjonen godtar skjema som er innsendt.
Antatt ok og utbetaling av spillemidlene på kr.400 000. Diskusjon om
fordelingsprinsipp. Stor forskjell på bruk av betalte tjenester i
klubbene. Vedtatt å fordele midlene på klubbene i hht budsjett.
Kommunale tilskudd på kr.90 000 er allerede utbetalt klubbene.

Jon Arne

Idrettsbingo:
•

7.

OCAD og Tur-O arrangeres mandag 25.feb
Kretsting: NTNU, Tirsdag 26.feb, Kl.19-22.
Neste møte: mandag 21.jan kl.19.00 m/årsberetning, budsjett,
agenda, kretsloven. Torsdag 14.feb forberedende møte.
Utkast til årsberetning sendes Eirik som syr sammen rapporten.
Valg: Ottar Ryen bes legge frem innstilling på møte i jan.
Premiering STAR-cup: Pokal til 15-16, 17-18 (andre klasser fikk tskjorter tidligere). Terje og Eirik tar møte med Sportsbua vedr.
gavekort.
Prestasjonspremien: 6 kandidater nomineres fra STOK. Klubbene
inviteres til å nominere andre.

Skolekartportalen:
•
•
•
•

6.

Rekrutteringssamling: 32 deltagere. Noe dårlig deltakelse fra klubber
utenfor Trondheim. Alt i alt veldig mange bra innspill og lokale
handlingstiltak.
Forslag til kretstiltak: O-trolleir, Ungdomscup, nærløpscup på våren,
Oppfølging av skole/lærere.

Møte onsdag 23.januar for å diskuttere hvordan omsetning kan økes.
Tone stiller.

Tone

Evt.
•
•

Skolesprint ansvarlig for barneidretten i STOK.
NOF støtte til junior kretslag: kr. 5000 mottatt. Kvitteringer sendes
for utbetaling.

Halvor/
Tone

