REFERAT FRA STYREMØTE NR 06- 17
Dato:

18. november 2017

Sted:

Myrens Oslo

Tid:

14.00 – 17.40

Tilstede:

Otto Kalvø (OK) Runar Fjellgaard (RF) Laila Østerhus (LØ)
Nina Haugen (NH) 15.30-17 Bente Stavenes (BS)

Fravær:

Thomas Gjerde

Sak 047 / 17 Møteinnkallelse og agenda
Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

Sak 048 / 17 Godkjenning av møtereferat
Referat fra styremøte 05 / 17 ble godkjent.

Sak 049 / 17 Korrespondanse / Meldinger / Info
•

Presidenten informerer
1. WSF/OL pengestøtte, vedlegg sendt styret, OK får mandat til å støtte OL
satsingen med 25.000
2. WSF/AGM saksliste, vedlegg sendt styret.
President deltar og gis mandat til å stemme på forbundets vegne.
3. Styrelederforum, presentasjon sendt styret.
OK gikk gjennom presentasjonen – vilje til nytenkning i NIF

•

GS informerer
1. Sparebankstiftelsen DNB gave 1 million, gavebrev sendt styret.
Midlene er gitt til vårt nasjonale prosjekt Skolesquash og skal brukes til å
støtte klubbenes arbeid i rekruttering mot skoler og SFO. De kan brukes
til utstyr, trenerutgifter, baneleie etc, minimalt til administrativt arbeid.
2. Midler fra G. Hansens fond og C. Landgaards Idrettsfond, mottatt kr
15.0000
Mottatt etter søknad til ESFs Level 2 kurs.
3. Antidoping-Rent Forbund
Gruppen jobber med mål om å være et Rent Forbund til Tinget 6. mai
2017. Rapporterer underveis til GS før det legges frem for styret.
4. Reiseregninger/NIF, presentasjon sendt styret
NSqF har svært edruelige reiseregninger og ligger langt under NIFs
satser. NSqF har også vedtak om ingen bruk av alkohol.
5. Idrettens Hus
BS har fått i oppgave å sondere muligheten for å selge kontoret på IH
Stavanger for en god pris. Begrenset antall potensielle kjøpere, men BS
følger opp.
6. Idrettens styrebarometer
Resultatene blir presentert på nyåret for GS og president.

Sak 050 / 17 Økonomi
Resultatregnskap med balanse pr 31.10.2017 var sendt styret i forkant av møtet, likviditet kr
31.10.17 kr 1.209.121
Vedtak: Styret tar resultatregnskapet til etterretning.

Sak 051 / 17 Status komiteer/regiontrenere/aktiviteter/samlinger/kurs
Endringer i turnering- og sportskomiteen:
Aktivitetskalenderen skal etter samarbeid i komiteene presenteres til GS innen 31. mai og
videre til styret.
Turneringsbestemmelsene skal klargjøres for utsendelse til klubber innen 1. juni med frist 10
juni for tilbakemeldinger og videre til styret.
Sportskomiteens medlemmer skal ha kunnskap om barneidrettsbestemmelsene.
Sportskomiteen
Nils Kr. Bø – status
Løftet satsingen med nytt landslagsteam med fysisk trener, nytt avtaleverk
Regionsteams i 3 regioner
Løpende avtaler
23 brukere av fysisk treneravtale
Komiteen har bedt om tilbakemelding fra landslagsspillerne v/landslagskaptein
på den nye satsingen
Presentasjon av budsjett basert på strategiplanen
Turneringskomiteen
Lars Erik Jacobsen – status
Nytt turneringssystem og ranking
Nesten i mål på seniorsiden, noe arbeid gjenstår på juniorsiden
Endring i turneringsstøtten til klubber kan vurderes
Pengepremier, gjennomgang av totalen i løpet av sesongen
NSqF må sikre eierskap til data i RankdIn
TS avtale sjekkes, BS
Link til RankdIn på web, BS
Mediakomiteen
Komiteen med leder er blitt utfordret av BS til å bidra til mer synlighet av våre
seniorer i sosiale media samt andre media.
Komiteen ønsker å promotere PSA turnering med TV dekning.
Komiteen ønsker å bidra til økt bruk av streaming ved turneringer, samt bidra
til større mediadekning generelt.
Komiteen vil presentere et forslag angående sponsorer.
BS informerte at fra medias side er det større interesse for juniorer og
jentespillere.
Neste generasjon/TV tok kontakt med Bergen SK og hadde en flott dekning fra
Bergen Open med deres fokusområde barn og unge mellom 15 og 23 år. De
ønsket å dekke U17 klassen, jenter og finaler, samt representanter fra forbund.
Her deltok sportskomiteen og regionstrener.

Riksmedia er klare på at det er lokale media som skal dekke andre turneringer
og aktiviteter på vårt nivå.
Følgere facebook 737
Følgere Instagram 341
Utdanningskomiteen
Fokusområdet nå er å følge strategiplanen spesielt med fokus på å danne
trener- og dommerlooper, samt arrangere samlinger for disse.
Klubbutviklingskomiteen
Alle klubber har fått tilbud om besøk. Komiteen opplever ulik interesse for
besøk av OTWS og utvikling. 20 klubber besøkt i løpet av 2017.
Komiteen arbeider nå med utvikling s Squashskole prosjektet som skal rulles ut
i starten av 2018.
Enighet i styret om foreslåtte endringer av personer i komiteen, VW og OK
frigjøres til andre formål, nye blir Karen Selby og Matt McFahn som allerede er
sterkt involvert i komitearbeidet.
Anleggskomiteen
Ingen endring siden siste møte.

Sak 052 / 17 Status flere spillere
1.
2.
3.
4.
5.

Antall aktive medlemmer: 3203
Antall lisensbetalende spillere denne sesongen pr 10.11. - 128
Antall registrerte klubber i Sportsadmin: 40
Antall fakturerte klubber i 2017: 35 hvorav 4 studentklubber
Antall baner ca 260

Sak 053/ 17 Status bedre spillere
1. Status internasjonal ranking
Senior:
H – 210 Adrian Oestbye
Junior ranking 20 beste:
GU17 Madeleine Hylland no 17
BU15 Nicolai Bø no 6
GU13 Camillia Hendy no 9
2. Status trenere med utdanning

Trener 1 – 70, 40 nye i år
ESF Level 2 – 10, 3 nye i år
3. Status dommere
Dommerkurs – 30, 5 nye i år
ESFs dommerkurs - 4

Sak 054 / 17 Strategiplan, forslag til endringer og arbeidsfordeling
Verdisett, samt innspill fra landslagstrener om mål er tatt med, samt arbeidsfordeling.
BS informerte om at administrasjonen og komiteene har hatt et krevende år, med bl.a.
utvikling av nytt landslagskonsept, nytt ranking- og turneringssystem, web, samarbeid med
OTWS angående klubb- og utdanningsutvikling. BS berømmer den store frivillige innsatsen
komiteene har bidratt med, og fremhever spesielt Sports- og Turneringskomiteen.
BS ba styret vurdere organisasjonsformen for forbundet for videre drift og ba styret bidra til
å finne person- og økonomiressurser før nye prosjekt blir igangsatt.
Aksjon: Styret tar med innspill fra BS videre til valgkomiteen.
Vedtak: Styret godkjenner strategiplanen med endringer.

Sak 055 / 17 Enklere idrettslag/Direkte medlemskap
Det er vilje til endring i NIF for å forenkle organisasjonsformer for idrettslag. BS sender inn
tilsvar på høring fra NIF med svar utarbeidet av styret og GS.
Vedtak: NSqF deltar i prosjektet Enklere Idrettslag
OK la frem en presentasjon av «Direkte medlemskap»
Det har pågått et prøveprosjekt i samarbeid mellom NIF og 5 forbund for utvikling angående
direkte medlemskap. Forbundene har brukt interne ressurser for å utvikle sitt prosjekt
tilpasset sin idrett. Saken er behandlet i Idrettsstyret (NIF) med oppstart nyttår og ut 2018.
Målet er å fremme et forslag på Idrettstinget 2019.

Vedtak: Styret gir OK fullmakt til å delta i prosjektet på vegne av NSqF

Sak 056 / 17 Utkast til Budsjett for 2018/2019 – tilsendt styret

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet med endringer

Sak 057 / 17 NM UKA 2018
NIF krever at vi deltar med et nasjonalt mesterskap og NRK garanterer dekning av finalene.
Etter en runde med idedugnad med involvering av sports- turneringskomite samt
landslagskapteiner, trenere og andre ildsjeler ble ulike arrangement ble vurdert.
Flytte NM – uaktuelt
Dobbelt NM – uaktuelt
Lag NM gjenstår som eneste aktuelle arrangement, men krever en innsats for å skape
engasjement blant spillere
BS fortsetter dialogen og prosessen

Sak 058 / 17 Tinget 2018 valg - hederspremier
Tinget er satt til søndag 6. mai på Olympiatoppen på Sognsvann.
Omvisning på Olympiatoppen
Innlegg fra Antidoping Norge
Styret vurderer eventuelle saker til Tinget til neste styremøte.
Valg
Informasjon er sendt valgkomite og styret.
Styret innstiller valgkomite til Tinget.
Styret v/President kontakter sittende valgkomite.
Hederspremier
Hederspremier og æresmedalje har en ulik saksgang og det er ønskelig med lik og ryddig
prosess med forankring i styret når disse deles ut til forbundets representanter.
Årets juniorspiller på NM jr – landslagstrener/sportskomiteen innstiller
Årets trener på NM sr – landslagstrener/sportskomiteen innstiller
Årets klubb på NM sr – klubbutviklingskomiteen innstiller

Æresmedalje – etablering av komite utsettes til neste styremøte
Vedtak: Forslag til hederspremier skal bringes inn og godkjennes av
forbundsstyret.

Sak 059 / 17 Møteplan
Fysiske møter:
Lørdag 10. mars, regnskap og Ting
Onsdag 20. Juni, oppsummering sesong pluss neste sesongs aktivitetskalender og
turneringsbestemmelser
Onsdag 22. August, sesongstart
Lørdag 17. November, budsjettmøte
Skype: Innkalling fra BS
Tirsdag 09. Januar – godkjenning av Årets trener og Årets klubb og diverse
Tirsdag 16. Oktober – diverse
Møteplan legges på web.
BS kaller inn til møtene i calender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene, spesielt
med hensyn til bestilling av flybilletter.

Referent Bente Stavenes

