REFERAT FRA LEDERMØTET
Dato:

Lørdag 11. mai 2019

Klokkeslett:

10-15

Sted:

Presidentens kontor, Aker Brygge, Oslo

Deltakere:
Styrets representanter:
Otto Kalvø president (Lysaker SK)
Frode Dorp visepresident (Mosjøen SK)
Brian Phillips styremedlem (Moss SK)
Vibeke Wiig styremedlem (Oslo SK)
Marianne Hylland varamedlem (Bærum SK)
Generalsekretær Bente Stavenes
Komitemedlemmer:
Lars Erik Jacobsen, leder Turneringskomiteen (Oslo SK)
Stein Gabrielsen, leder Valgkomiteen samt medlem av Antidopinggruppen (Oslo SK)
Medlemmer:
Euan Crowe , Lysaker SK
Geir Hylland, Bærum SK
Dung Tran, Fana SK
Jostein Eikeland, Stavanger SK
Magne Rekdal, Åsane SK
Nils Georg Hansen, Egersund SK
Marthe Steinsdatter Bergmann, Mosjøen SK

Agenda
1. Velkommen v/president Otto Kalvø
Otto ønsket velkommen og takket for all frivillig innsats som blir lagt ned i klubbene i vårt
land og skaper aktivitet. Forbundets visjon er «flere og bedre» og Otto understreket behovet
for digitalisering og fornying som viktig i denne sammenhengen.
Presentasjonsrunde av alle deltakere som var nyttig og viktig for videre samarbeid.

2. Gjennomgang økonomi/status v/generalsekretær Bente Stavenes
GS presenterte en oversikt over forbundets økonomi de siste fire årene. Det er full fokus på
høyere inntekter samt kostnadsstyring. Forbundet har en sunn økonomi med en god balanse.

3. Forbundets strategiplan v/Brian Phillips og Otto Kalvø
Utkastet ble presentert v/Brian og fokusområdene diskutert. Alle områder som er med i
langtidsplanen og eksisterende plan bør inkluderes. Spesielt anleggsutfordringene ble
diskutert og ønsket fokus på i planen i forhold til rekruttering. Flytting av kontoret til Oslo
samt en ekstra ressurs vil være viktige momenter i planen. Styret forsetter arbeidet med
revidering av strategiplanen.

4. PAUSE

5. Presentasjon avtale Book 247 – medlemshåndtering v/Vibeke Wiig
Vibeke presenterte avtalen som er lagt frem i møte med NIF v/ leder for modernisering og
digitalisering Pål Kristen Rønnevik. Hensikten med avtalen er at alle som spiller squash skal
bli medlem i forbundet i likhet med andre forbund som har aktivitet på private senter.

6. Presentasjon utkast til avtale klubb/senter v/Frode Dorp
Frode presenterte et utkast til samarbeidsavtale mellom senter og klubb. Viktig at forbundet
bidrar med forslag til å videreutvikle et godt samarbeid klubb/senter og skape vinn/vinn
situasjon for begge parter. Forbundet ferdigstiller utkastet før utsendelse til klubbene.

7. Presentasjon av valgkomite v/ Stein Gabrielsen
Stein informerte om komiteens sammensetning og at de hadde mottatt NIFs utkast til
veileder for valgkomite. Neste valg blir Tinget 2020.

8. Presentasjon av Ren klubb Antidoping v/Stein Gabrielsen
Stein informerte om Antidopings nye enkle løsning for klubb og at arbeidet mot NSqFs
klubber vil starte til høstens sesongstart.
9. Status NM-veka 2019 v/generalsekretær Bente Stavenes

Arrangementet er krevende økonomisk og ressursmessig med to lokasjoner, Toppform samt
glassbane i Stavanger sentrum og levering mot NRKs ønsker/behov. Det har derfor vært
viktig for forbundet å stå som arrangør samt å få hjelp av frivilligheten i de lokale klubbene.
En strålende mulighet for å få vist frem sporten og markedsføre den. NRK bekrefter at både
dame- og herrefinalen vil bli sendt. Turneringsledelsen har trukket frem flere spillere og
aktiviteter som kan skape gode historier og disse er presentert for NRK. Det vil bli aktivitet
alle dager i glassbanen med rekrutteringsprosjektet og prøve-på-aktivitet, muligens showkamper.
10. Interactivesquash videopresentasjon v/Otto Kalvø
Spennende muligheter for sporten og rekruttering, et tilbud til gaminginteresserte, inaktive
samt et effektivt treningstilbud. Interessant å tilby i samarbeid med sentre. Presentasjon
under NM-veka?

11. Ordet er fritt
GS takket de frivillige for oppmøte

Bente Stavenes
GS
Referent

