REFERAT FRA STYREMØTE 06 - 18
Dato: 03. november 2018
Sted: Ottos kontor
Kl: 14 - 17

Tilstede: Otto Kalvø (OK) Brian Phillips (BP) Laila Østerhus (LØ) Vibeke Wiig
(VW) og Bente Stavenes (GS)

Sak 058 / 18 Møteinnkallelse og agenda
Møteinnkallelse og agenda ble godkjent

Sak 059 / 18 Godkjenning av møtereferat
Referat fra styremøte 05 / 18 ble godkjent.

Sak 060 / 18 Korrespondanse / Meldinger / Info


Postadresse
Postboks 3033
4095 Stavanger

Presidenten informerer
1. WSF møte Kairo 26.-27. oktober, OK deltok og informerte om stort
engasjement rundt OL 2024, godt samarbeid mellom WSF og PSA.
2. Status Direkte medlemskap NIF, møte 30.10. OK og GS deltok, vi avventer
nå en snarlig godkjenning av medlemsmassen og utbetaling av
prosjektstøtten
3. SFF møte 12. september Moderniseringsprogrammet, forbundet deltok
ikke her
4. Valgkomiteen i NIF ber om forslag til kandidater til Idrettsstyret innen 10.
desember. Forbundet har ingen kandidater de ønske å melde inn.

Kontoradresse
Viking Stadion
Jåttåvågen

Telefon
+ 47 90 14 13 14

E-post
bente.stavenes@nif.idrett.no



GS informerer
1. GS møte 10.09. med Kulturdepartementet angående Anleggsveileder. Vi
venter på formell bekreftelse av støtte og har som mål å ferdigstille
veileder innen juni 2019.
2. GS møte 11.09. NIF innspill til forvaltningsordningene post 2 og 3 tildeling,
våre innspill er i store trekk mer grunnstøtte for å drive og utvikle
forbundet samt større poengsats til alle over 19 år.
3. GS-forum 21.09. deltagelse på skype modernisering/digitalisering
oppsummering av utviklingen som går til høring
4. GS deltagelse 12.10. i Samråd i regi av NIF angående
modernisering/omorganiseringsprosjektet med 3 endringsforslag for
organisasjonen, se egen sak 065.
5. Status NM veka etter møte med NRK/NIF 24.10. egen sak under eventuelt
6. 3 søknader fordelt på 3 regioner sendt Gjensidigestiftelsen angående
Interactive squash, forventet svar sent november/tidlig desember.
7. Statusmøte Antidoping Norge etter ½ år Rent Forbund planlagt
05.november
8. Status Drammen, Stig Olsen m.fl overtar
9. Status sponsoravtale Salming, OK og BS ser på muligheter for videreføring
av avtale samt skal søke andre aktører
10. Deltagelse Idrettsgallaen januar 2019 Stavanger, GS representerer
forbundet. Lotte Eriksen, Hafrsfjord SK representerer de aktive innstilt av
Sportskomiteen

Sak 061 / 18 Økonomi

Resultatregnskap pr 23.10.2018 med balanse var sendt ut vedlagt med agendaen.
Likviditet pr 23.10.2018 er kr 1.986.244,65

Vedtak: Styret tar resultatregnskapet til etterretning

Sak 062 / 18 Status komiteer/regiontrenere/Aktiviteter/Samlinger/Kurs
1. Sportskomiteen
Sportskomiteens budsjettforslag 2019 med presentasjon ble gjennomgått.
Komiteens budsjett ble diskutert under sak 067 Budsjettforslag 2019.
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2. Turneringskomiteen
Turneringskomiteens budsjettforslag 2019 ble presentert og godkjent.

3. Utviklingskomiteen
Kompetansehelg 07. – 08. september 2018
Treningsamling med Matt McFahn, landslagstrener Lauren Selby samt
regionstrenerne Lotte Eriksen og Lincoln Leeder, med fokus på å knytte
bånd og utvikle helhetlig kommunikasjon/kompetanse mellom de ulike
trenergruppene fra landslagstrener-regionstrener-klubbtrener.
9 deltakere fra følgende klubber, Mosjøen, Bergen, Rana, Åsane, Fana og
Bærum.
Med tanke på den utfordrende trenersituasjonen og mangel på
juniorbredde vi har squash i Norge uttrykte GS skuffelse over at interessen
for kompetansepåfyll ikke var større og vi spør oss hva grunnen er?
Tilbakemelding fra deltakerne var positiv.
For dårlig kommunisert? Kommunisert ut i klubber via mail flere ganger,
på web og facebook samt direkte henvendelser.
Uinteressant opplegg? I så fall hvilket opplegg er interessant for norske
trenere?
Dette må undersøkes ved GS
Ny søknadsrunde for 2019 sendt ut til klubbene for prosjektet Squash
Skole. Flott innsats rundt i deltakende klubber. Den største utfordringen er
å få barn og unge til å fortsette aktiviteten etter besøk og registrert som
medlemmer.

4. Anleggskomiteen
GS har hatt møte med Kulturdepartementet angående støtte til utvikling
av anleggsveileder. Dialog med anleggsutbyggere.
Mål: ferdig våren 2019
Bergen SK planlegger eget senter og GS bistod i møte med Bergen
Kommunes spesialrådgiver innen idrett. Dette er en krevende, lang og
kostbar affære og Bergen SK ber NSqF tenke langsiktig og legge en plan for
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hvordan squash kan vokse ved hjelp av ordinær offentlig støtte. Det betyr
at squashanlegg bør komme inn på idrettsplanene i kommuner.
Spørsmålet er om det er NSF sitt ansvar eller lokale klubber eller et
samspill.

Saken blir tatt opp igjen når veileder er på plass.

Sak 063 / 18 Status flere spillere
1.
2.
3.
4.

Antall aktive medlemmer pr 31. april: 5.367
Antall lisensbetalende spillere forrige sesong: 263
Antall registrerte klubber i Sportsadmin: 40
Antall baner ca 260

Sak 064 / 18 Status bedre spillere
1. Status internasjonal ranking pr 26.10.18
Senior WSF/PSA:
H – 196 Adrian Oestbye
Junior ESF under 20:
GU19 Madeleine Hylland nr 9
GU15 Camillia Hendy 20
2. Status trenere med utdanning
Trenerkurs avholdt i Tromsø 5 deltagere og Bodø 4
3. Status dommere
Ingen endring

Sak 065 / 18 NIFs omorganiseringsprosjekt – 3 forslag
Informasjon om forslagene er sendt styret 10.10. GS punkter som ble spilt inn i
samråd er sendt styret 19.10. Høringsfrist til NIF er 09.12. og NIFs Idrettsstyre skal
behandle dette 24. januar før den blir sendt til Idrettstinget og blir behandlet der 26.
mai. NSqFs styre diskuterer høringsutkastet og hvilke eventuelle innspill forbundet
skal gi til NIF.
GS spiller inn følgende punkter:
Enklere hverdag for våre medlemmer ute i klubb er superviktig, det betyr IT leveranse
på høyt nivå. Klare kompetansekrav til kommersielle aktører som skal levere.
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Bevare identiteten til alle forbund gjennom å inngå allianser fremfor
sammenslåinger.
Få på plass klare rolle- og ansvarsfordeling innen NIF/Idrettskretser og avklare hvem
som skal drive med aktivitet.
Ta vare på demokratiske verdier og frivillighet, men forenkle, effektivisere og
avbyråkratisere organisering internt i NIF/IK.
Fjerne Idrettsråd.
Like mange IK som fylkeskommuner.
Styrke kompetansen på fellestjenester i NIF som kan gi bedre service til Særforbund,
kun fellestjenester hvis kompetansen er høy.

Sak 066 / 18 Strategiplan 2017 - 2020
Strategisamling del 2 ble avholdt i forkant av styremøte. BP oppdaterer
strategiplanen og sender den til deltakerne innen 01. desember, alle gir feedback
innen 14. desember slik at den blir godkjent innen 20. desember.
Styret ønsker å styrke utviklingen i forbundet gjennom ny ressurs i forbindelse med
revidering av strategiplanen og revidert budsjett 2019. I flere andre mindre forbund
har man et såkalt aktivt styre. NSqFs styre ønsker ikke denne løsningen. Status: OK er
leder for prosjektet Direkte medlemskap og Frode Dorp er medlem av
Utviklingskomiteen.
Styret gikk gjennom kostnadsoversikt kontor Stavanger kontra Ullevål.

Vedtak: GS får fullmakt til innhenting av kostnad av leie uten eierskap i
Stavanger og fullmakt til å selge kontoret for avtalt minimumsbeløp

Sak 067 / 18 Budsjettforslag 2019
Svært utfordrende å lage budsjettforslag når strategiplanen ikke er klar. Budsjettet
ble justert på bakgrunn av signaler fra styret/komiteer fra strategisamlingen i forkant
av styremøte. Pr i dag går 1/3 av forbundets kostnader til landslagsaktiviteter, 1/3 til
annen aktivitet og 1/3 til administrasjon. Det var enighet om at skal man utvikle
forbundet må man styrke administrasjonen. Det skaper mer forutsigbarhet enn å
være helt avhengig av den fantastiske frivilligheten som blir gjort i vårt forbund.
Justert budsjett vedlagt.
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Sportskomiteens budsjettforslag ble nedjustert til 1.000.000 med 100.000 i bonus til
komiteen ved opprykk til 2. divisjon EM SR Herrer til fri disposisjon.
Kommentar: VW og GS mener bonus bør gjelde ved opprykk både ved Dame- og
Herreklassen.

Vedtak: Styret vedtar endringene i budsjettet for 2019

Sak 068 / 18 Avtale Rankedin/NSqF

Styret diskuterte avtalen og vurderte muligheter og risiko ved avtale.
Vibeke Wiig forlot møte under saken pga av inhabilitet i saken.

Vedtak: Styret vedtar avtalen mellom RankedIn og NSqF

Sak 069 / 18 Representasjon ved turneringer

Følgende fordeling ble satt ved representasjon ved turneringer:
SR
11.-13. januar PSA Drammen GS
12.-14. april PSA Sarpsborg tba
03.-05. mai NM Lag Ås tba
14.-16. juni NM Veteran Fana BP
Uke 26 NM Senior Stavanger Alle
JR
29.-31. mars Norwegian Junior Open Lysaker VW
05.-07. april NM Junior Bærum/Lysaker OK

Sak 070 / 18 Møteplan
Styremøte lørdag 16. februar kl 10 – 15 hos OK gjennomgang årsregnskap/Ledermøte
Ledermøte søndag 12. mai Oslo/hos OK 13 – 17 strategimøte i forkant kl 10-12
Tema: Strategiplan – utfordringer og muligheter for squash i Norge BP?
Styremøte juni uke 26 NM veka, dato settes når oppsett er på plass.
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Eventuelt skypemøter mellom fysiske møter
BS kaller inn til møtene i calender og ser frem til rask respons fra styremedlemmene,
varamedlemmer blir innkalt ved forfall.
Reiseregning sendes til kontoret snarest etter møtet.

Sak 071 / 18 Eventuelt
NM veka 2019, flere innspill er nå etterspurt og avtale signeres innen 14. november.
Arrangeres 26.-30. juni
Prosjektgruppe under planlegging, ferdigstilles før jul.
Planlegges på Toppform Sola med aktiviteter eventuelt finale i glassbane plassert i
sentrum Stavanger i lokasjon med andre idretter.
Finaledag spilles inn som lørdag 1. prioritet søndag 2. Avklaring om dato er forventet
før jul, her er NRK styrende organ pga mange idretter skal dekkes og en stor kabal
skal gå opp.
Detaljert informasjon vil gå ut til medlemmer så snart NRK/NIF bekrefter datoer oa.
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Bente Stavenes
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