REFERAT FRA STYREMØTE NR 02 - 17
Dato:

17. juni 2017

Sted:

Oslo

Tid:

14.00 – 16.30

Tilstede:

Otto Kalvø (OK) Runar Fjellgaard (RF)Laila Østerhus (LØ)
Thomas Gjerde 14.00 – 15.15 (TG) Bente Stavenes (BS)

Fravær:

Nina Haugen

Sak 016 / 17 Møteinnkallelse og agenda
Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

Sak 017 / 17 Godkjenning av møtereferat
Referat fra styremøte 01 / 17 ble godkjent, ingen anmerkninger mottatt.
Sak 018 / 17 Korrespondanse / Meldinger / Info
Presidenten informerer:
1. Årsmøte SFF, OK deltok informerte om Sports Event Norway/NM uke
2. NIFs Ledermøte 2017 Bodø, OK deltok og informerte om de to viktigste sakene, full
åpenhet som prinsipp ble vedtatt samt at NIF åpner for å vurdere direkte
medlemskap som vil bli svært interessant for vårt forbund
3. WSF Commission, OK er bli forespurt og har takket ja til å bli medlem av denne
«kommersielle kommisjonen» som skal bidra i arbeidet med å optimalisere sosiale
medier, TV dekning, noe som kan gi synergier til vårt forbund

4. WSFs ekstraordinære AGM 5. august i Manchester hvor etisk komite skal velges.
Forbundet deltar kun med fullmakt. WSFs ordinære AGM i Marseille 3. desember, OK
deltar
Generalsekretæren informerer:
1. NSqF Ledermøte, rekordoppslutning, oppsummering og OTWS presentasjon sendt
klubber 23. mars 2017
2. ESFs årsmøte og valg 2017, BS deltok, Zena Woolridge ble gjenvalgt som president
3. Dialogmøter om voksenidretten, BS deltar i møter med andre forbund for å finne
felles løsninger
4. Antidoping, neste møte planlagt 21.06, BS deltar
5. NRK Sportsrevyen, BS møte, de ønsker de gode spesielle historiene samt et høyere
sportslig nivå for at de skal dekke sporten. Klubbene oppfordres til å bruke sine
lokalaviser/TV
6. Inkassosak, lukket med positiv avslutning
7. Ungdomsløftet, forbundet har tatt initiativ til å få en squashklubb representert.

Sak 019 / 17 Økonomi
Resultatregnskap med balanse pr 31.05.2017 var sendt styret i forkant av møtet.
Vedtak: Styret tar resultatregnskapet til etterretning.
Sak 020 / 17 Status komiteer/regiontrenere/aktiviteter/samlinger/kurs
Sportskomiteen
Aktivitetskalender med samlinger/int deltagelse for neste sesong blir klargjort
etter møte med landslagstrener, sportskomiteen og BS søndag 25.06.
Evaluering av sesongen med ny landslagstrener.
Turneringskomiteen
Datoer for turneringer og innstilling til tildeling av NM ble lagt frem for styret
og styret vedtok komiteens innstilling. Styret ønsker komiteens vurdering om
det er hensiktsmessig å avholde dobbelt NM. En eventuell endring for tidspunkt
av et NM frem i tid anses for en styresak av flertallet i styret.
Norwegian Junior Open 2018 er søkt ESF flyttet til 20.-22. april.
Status ranking ble forelagt styret.
Eventuelle forslag til endringer i turneringsbestemmelser ventes inn til styret
innen fristen 1. august.
Mediakomiteen
Statusrapport mottatt.
Det er utfordrende å finne nasjonale sponsorer.
Forbundet vurderer om det bør kjøpes hjelp for å løfte frem idretten vår frem i
media. OK tar kontakt med komiteen.

Utdanningskomiteen
Trener 1 kurs leveres etter behov hos klubbene
Forbundet sender deltagere til ESFs level 2 kurs i Malmø i oktober
1 times regelkurs kan tilbys alle medlemmer, innføring i reglene
3 timers dommerkurs leveres på forespørsel
ESF leverer dommerkurs for inviterte i Oslo i september
Kompetansehelg er planlagt helge 15.-17. i Oslo, program ferdigstilles snarest
Klubbutviklingskomiteen
Matt McFahn fra OTWS presenterte status etter å ha kontaktet alle klubber og
besøkt 13 av disse.
Anleggskomiteen
Status Campus Sognsvann, ingen endring, 4 baner for trening ferdigstilles i 2022
Sak 021 / 17 Status flere spillere
1.
2.
3.
4.
5.

Antall aktive medlemmer: 3203
Antall lisensbetalende spillere denne sesong: 310
Antall registrerte klubber i Sportsadmin: 35
Antall fakturerte klubber i 2017: 35 hvorav 4 studentklubber
Antall baner ca 260

Sak 022 / 17 Status bedre spillere
1. Status internasjonal ranking
Senior:
H – 208 Adrian Oestbye
Junior ranking blandt 20 beste:
GU17 Madeleine Hylland no 19
BU15 Nicolai Bø no 14
2. Status trenere med utdanning
Trener 1 - 54
ESF Level 2 - 7
3. Status dommere
Dommerkurs – 25

Sak 023 / 17 Gjennomgang av post 2 og post 3
Total økning i tilskuddet fra NIF på 221.669 fra fjoråret, fordelt med 80.671 på post 2 og
140.997 på post 3 med størst økning på punkt 4 Kvalitet og Verdigrunnlag.

Sak 024 / 17 Strategiplan/Langtidsplan/IPD
Neste styremøte inkluderer et arbeidsmøte hvor strategiplanen vil gjennomgås.

Sak 025 / 17 Lisens
OK avklarer ansvarsforhold ved turneringer og kommer med forslag til vedtak.

Sak 026 / 17 Styrets deltagelse i medlemsorganisasjoners årsmøter o.a.
Vedtak: Styret ønsker at forbundet skal være representert i sine medlemsorganisasjoners
årsmøter, NIF, WSF, ESF og ved Idrettsgallen.

Sak 027 / 17 Tinget 2018
Vedtak: Tinget 2018 vil bli avholdt på Gardermoen eller Ullevål søndag 6. mai 2018.

Sak 028 Alkoholregler ved representasjon i NSqF i samsvar med NIFs regelverk
Vedtak: Styret ønsker samme regelverk som NIF som betyr at det aldri serveres alkohol på
forbundets regning.

Sak 029 / 17 Møteplan
Video www.appear.in/ottoogbente
24. oktober 20.00 – 22.00
Fysisk møte:
02. september, kl 14.00 – 19.00 arbeidsstyremøte. Etterfølgende middag og overnatting for
tilreisende
25. november, kl 14.00 – 18.00 med julelunch
BS kaller inn til møtene i calender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene.
Sak 030 / 16 Eventuelt
Bente Stavenes

