REFERAT FRA STYREMØTE NR 01 - 18
Dato:

09. januar

Sted:

Skype

Tid:

19.00 – 20.40

Tilstede:

Otto Kalvø (OK) Runar Fjellgaard (RF) Laila Østerhus (LØ)
Vibeke Wiig (VW) Bente Stavenes (BS)

Fravær:

Thomas Gjerde og Nina Haugen

Sak 001 / 18 Møteinnkallelse og agenda
Møteinnkallelse og agenda ble godkjent.

Sak 002 / 18 Godkjenning av møtereferat
Referat fra styremøte 06 / 17 ble godkjent.

Sak 003 / 18 Korrespondanse / Meldinger / Info
•

Presidenten informerer
1. WSF AGM nov 2017 – OK deltok, stort fokus på å få squash til OL 2024,
profesjonelt amerikansk agentbyrå er engasjert.
2. NIF møte 24. januar – informasjonsmøte angående tillit til NIF – eventuelt
krav om ekstraordinært Ting. OK deltar.
3. Idrettsgallaen, OK og Sindre Roaldsøy deltok. GS foreslår at begge SR
Norgesmestere skal få tilbud om deltagelse på gallaen for fremtiden.

•

GS informerer
1. GS møte (skype) med ny NIF GS Karen Kvalevåg. Hun varsler stor
omorganisering administrativt i NIF på grunn av mindre tilskudd. NIF har
store utfordringer innen IT og vil ha fokus på modernisering og forenkling
2. Prosjektet Squashkole – status – søknader kommer inn – seminarhelg satt
opp 10.-11. februar med prosjektstart like etter
3. Utstyrsordningen – i fjor ble utstyrslisten endret til å inneholde utstyr som
var relevant for klubbene å kjøpe inn. Det resulterte i tilskudd fra NIF som
betyr at klubbene får dekket ca 30% av utstyrskostnadene, utbetales i
januar
4. Nytt Salmingtøy utleveres landslagsteam, World og Performance og
Regiondeltakere
5. NM Senior tilbud om fysikalsk behandling i forbundets regi
6. NM JR og Eye Norwegian Junior Open – mål om mediadekning gjennom
nye sendinger med Neste Generasjon hvor vi også kan få profilert
pengegaven fra Sparebankstiftelsen til rekruttering samt våre sponsorer

Sak 004 / 18 Økonomi
Likviditet pr 31.12.2017 kr 2.118.092,35
Regnskapet ser pr samme dato ut til å gi et overskudd på ca 400.000. Årsregnskapet 2017
presenteres neste styremøte.

Sak 005 / 18 Status komiteer/regiontrenere/aktiviteter/samlinger/kurs
Lite nytt å melde, travle frivillige i julemåneden, mye godt arbeid legges ned
Turneringskomiteen gis tillatelse til å flytte Veteran NM en uke frem i tid

Sak 006 / 18 Direkte medlemskap
28.12.17 fikk alle styremedlemmer, komiteledere og GS tilsendt fra OK «Søknadsutkast
tilknytningsform»

Aksjon: OK fortsetter dialogen mot NIF med formål om opptak i prøveordningen

Sak 007 / 18 Intensjonsavtale
NSqF inngår samarbeid med SQF med mål om å endre medlemskapsstrukturen og øke
medlemsmassen i NSqF gjennom en intensjonsavtale.
Vedtak: Styret godkjenner og signerer avtalen

Sak 008 / 18 Antidoping – rent særforbund
Utvalget har i samarbeid med Antidoping Norge utarbeidet forslag til handlingsplan tilpasset
NSqF, vedlagt. Styret bes gjennomgå denne og kommentere eventuelle forslag til endring i
forhold til hvem/hva og skal/bør. Målet er å bli et Rent Forbund innen Tinget 2018.
Komiteen er i rute.
Aksjon: Styret ber komiteen fortsette arbeidet og velger slagordet «Flere
og bedre i et rent miljø»

Sak 009 / 18 Hederspremier
GS foreslår at alle 3 hederspremier blir delt ut på NM junior, frist for komiteene 01.03.
Forslår også å øke satsene, 10.000 til årets klubb og 5.000 til årets trener, dekkes av
budsjettene til klubbutviklingskomiteen og turneringskomiteen som begge ledes av GS
Æresmedalje, følgende kriterier ligger på web.

I forbindelse med Tinget / Årsmøte kan det deles ut en æresmedalje (ikke nødvendigvis hvert år)
til en person som har fremmet sporten over lang tid, sportslig eller administrativt og utmerket seg
spesielt i forhold til dette.

Forslag:
Klubber og enkeltpersoner kan fremme forslag til kandidater med begrunnelse og sende til
kontoret innen 01.03. Alle forslag legges frem for styret som vedtar om det skal deles ut
æresmedalje og til hvem. GS sender informasjon til alle klubber samt informerer på
web/facebook.
Vedtak: Styret vedtar forslaget til hederspremier og æresmedalje

Sak 010 / 18 Tinget 2018
Dato satt til Tinget 2018 kolliderer med ESFs årsmøte i Polen. GS ber styret diskutere
eventuell endring av dato for Ting, dette blir en utfordring i forhold til flere langhelger i mai.
Styret setter opp forslag til valgkomite på neste styremøte 17. mars.
Aksjon: Styret beholder fastsatt dato for Tinget 2018

Sak 011 / 18 Møteplan
Fysisk møte på Ottos kontor, Aker brygge, lørdag 17. mars kl 14 – 17, merk bytte av dato
Tinget 6. mai
Videre møteplan bør gjennomgås med eventuelle nye styremedlemmer.
BS kaller inn til møtene og ser frem til rask respons fra styremedlemmene.

Sak 012 / 18 Eventuelt
1. NM SR. Turneringsleder VW informerte om stor påmelding, forberedelser til
streaming, dømming med pads, arbeid mot presse etc. Vi gleder oss.
2. OK informerte at styret belønner GS med bonus på 25.000 for gode resultater
regnskapsmessig og organisatorisk i løpet av 2017.

Referent Bente Stavenes

