REFERAT FRA STYREMØTE NR 01 - 17
Dato:

08. februar

Sted:

Nettmøte

Tid:

20. – 22.15

Til stede:

Otto Kalvø (OK) Nina Haugen (NH) Laila Østerhus (LØ)
Vibeke Wiig (VW) Bente Stavenes (BS)

Fravær:

Runar Fjellgaard og Thomas Gjerde

Sak 001 / 17 Møteinnkallelse og agenda
Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

Sak 002 / 17 Godkjenning av møtereferat
Referat fra styremøte 07 / 16 ble godkjent, ingen anmerkninger mottatt.

Sak 003 / 17 Korrespondanse / Meldinger / Info
1.
2.
3.
4.
5.

Post 3 møte gjennomført i desember med OK og BS, tildelingsbrev forventet i mars.
Deltagelse ungdomskonferansen i Trondheim v/Jon Rune Trengereid, Sportskomiteen.
ESF AGM mai 2017 BS deltar.
Kurs i nye Idrettskurs (tidligere Sportsadmin) BS deltar.
Trondheim Idrettsråd inkluderer 3 squashbaner i anleggsplanen.

6.
7.
8.
9.

OTWS, kontrakt underskrevet, legges på www.squash.no
Inkassosak, BS informerte.
Idrettens ledelsesutviklingsprogram over 2 år, BS deltar.
Idrettsgallaen, OK og utøver Andrea Fjellgaard deltok.

Sak 004 / 17 Økonomi
Resultatregnskap med balanse pr 31.01.2017 samt revidert budsjett var sendt styret i
forkant av møtet.
Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning og godkjenner revidert budsjett for 2017.

Sak 005 / 17 Status komiteer/regiontrenere/aktiviteter/samlinger/kurs
1. Sportskomiteen
Planlegging og gjennomføring av samlinger, internasjonal deltakelse i
turneringer og EM, samt sommerleirer. Godt samarbeid og planlegging med
Lauren Selby. Spillere tilbys trening på Olympiatoppen.
2. Turneringskomiteen
Komiteens har full fokus på forbedring av ranking med støtte fra forbundet.
Komiteen har igangsatt arbeidet med neste sesongs turneringsoppsett.
3. Mediakomiteen
Forbundet vurderer om det bør kjøpes hjelp for å løfte frem idretten vår.
Hvordan løser andre forbund dette? Sjekkes av BS.
4. Utdanningskomiteen
Utvikling av trenerløypa Trener 2 er igangsatt sammen med OTWS og vil tilbys
i mai. Trener 1 blir kjørt 11. mars, dette er modernisert og vil bli mer nettbasert
i samarbeid med NIF. Regelkurs vil tilbys alle klubber. Dommerkurs under
utvikling.
5. Klubbutviklingskomiteen
Godt
samarbeid
med
OTWS
angående
presentasjonen
av
klubbutviklingsprogrammet på Ledermøte 12. mars som blir starten på
prosjektet. Questionnaire blir sendt alle klubber i forkant og fulgt opp av BS og
brukes som verktøy på Ledermøtet.
6. Anleggskomiteen
Innspill er gjort overfor Kulturdepartementet angående vår idretts
anleggsituasjon. Se også punkt 5 under sak 092.

Sak 006 / 17 Status flere spillere
Mange gode forslag som tas med inn i arbeidet til Klubbutviklingskomiteen for å lage
konkrete tilbud:
Oppfordre klubbene til å vedta på årsmøte en minste kontigent på kr 100 som er
minstekravet til NIF.
Tilby SFO ordning med utstyrspakker til klubber.
Pengestøtte/trenerstøtte/Trenerpool.
Premiering.

Sak 007 / 17 Status bedre spillere
Flere og bedre trenere/trenerpool.
Bedre treningstilbudene i klubbene.
Utdanningskomiteen presenterer et treneropplegg for styret.

Sak 008 / 17
Mange gode tilbakemeldinger til arrangørklubben Bodø. Styret tar med videre alle
konstruktive tilbakemeldinger, positive og negative. Konklusjonen var et vellykket NM.

Sak 009 / 17 Styret og valgbarhet
Varastyremedlem Vibeke Wiigs nye jobb og eierskap hos SQF/kontra varamedlem i styret i
NSqF har vært grundig gjennomgått av ledelse og styret i NSqF på initiativ av varamedlem
selv.
Vedtak: På grunn av behov for økt samarbeid mellom sentereiere, klubber og forbund ønsker
et enstemmig styret at Vibeke fortsetter i styret for NSqF.

Sak 010 / 17 Voksenidrett
Med referanse til mail fra NIF angående voksenidrett og hvilke mål særidrettene skal ha
angående unge voksne og voksne over 35 år.
Aksjon: Styret dokumenterer voksenidrettens relevans og prioritet i egen organisasjon i
forbundets strategidokument som holdes i av OK.

Sak 011 / 17 Barneidrettsbestemmelsene
NIF åpner for at vi kan søke om at barn fra de fyller 9 år kan delta i åpne konkurranser og
idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen. NIFs eget regelverk sier 11 år men
de har forståelse for og ønsker å legge til rette for mindre idretter som vår. Videre har NSqF
definert hva som er lokalt og regionalt.
Vedtak: Styret vedtar egne barneidrettsbestemmelser som åpner for større aktivitet i NSqF.

Sak 012 / 17 Åpenhet i idretten
Ønsker forbundet å informere på web om alle som mottar lønn, bidrag etc?
Vedtak: Årlig legges ut informasjon om lønn og kompensasjon for ledelsen og styret.

Sak 013 / 17 Ledermøte søndag 12. mars 2017/ekstraordinært Ting
Ledermøtet er planlagt på Ullevål Stadion UBC med ekstraordinært Ting.
1. Valgkomite
Mail fra juridisk leder I NIF bekrefter at sittende valgkomite er
juridisk gjeldene frem til Tinget 2018.
2. Medlemsavgift
Vedtak: Styret foreslår at eksisterende avgift på kr 2.800 videreføres for
klubber, med unntak av avgift til studentidrettslag som settes til kr 1.000.
3. Lisens
Videreføring av lisens?
Presidentens innspill er at vi viderefører lisens uten forsikring.
Aksjon: OK forbereder lisensvedtak til styrebehandling innen 17.02.17.

Sak 014 / 17 Eventuelt
1. Styret foreslår for turneringskomiteen at streaming blir et krav ved alle NM og
internasjonale turneringer i forbundets regi.

Sak 015 / 17 Møteplan
Ledermøte/Ekstraordinært Ting 12. mars 2017 12-16
Video www.appear.in/ottoogbente
09. september 20-22
Fysisk møte:
17. juni m/styrekurs, tid og sted kommer
2. desember 2017 julebord & styremøte
BS kaller inn til møtene i calender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene.

Bente Stavenes
Referent

