KRISTIANSAND ROKLUBB
Møte nr.:3-2016
Emne:
Referat fra styremøte Kristiansand Roklubb
Møtetidspunkt: 10.03.16

Møtested:
Klubbhuset

Møteleder: Dag-Erik Tvedt
Arkiv nr. : 2016

Referent: Oda Madland Aagesen

Møtedeltakere tilstede: Dag-Erik Tvedt, Alf Helgeland, Jostein Senumstad, Odd
Aagesen, Arvid Bentsen, Oskar Sødal, Mathilde Sødal, Oda Madland Aagesen.
Ikke tilstede: Tor Aanen Kristensen.
Sak nr
8/16
9/16

10/16

11/16
12/16
13/16

14/16

SAK
Styrets oppgaver
Word-dokument sendes ut
Endring i Brønnøysundregisteret
Gamle opplysninger om roklubben som må oppdateres.
Styret lagt til i dette registeret under styremøtet. (Ikke registrert
likevel). Protokoll fra årsmøtet må lastes opp før dette er i orden.
Elektronisk system for idrettsklubber – midlertidige endringer
Vest-Agder rokrets ble lagt ned i datasystemet pga. for få
medlemsklubber. Dette førte til at KRK ble nedlagt digitalt, men
ikke i praksis, da det mistet sin tilknytning til NIF.
Dette er nå i orden. Klubben er gjenopprettet i systemet (digitalt)
med tilhørighet i en fiktiv krets som innehar alle klubber som ikke er
med i en krets.
Timeren til vifteanlegget
Dag-Erik er i kontakt med Daniel som kan fikse dette.
Søknad om utendørs trimapparater
Har søkt om midler for dette. Venter på svar på søknaden.
SportsAdmin
Hovedsakelig formann og rosjef som skal ha tilgang til SportsAdmin,
men mulighet for andre aktuelle også. Arvid og Dag-Erik jobber med
å få orden på brukernavn osv.
Økonomi
- Leiebil på treningssamlinger for eliteroere
Roklubben dekker leiebilutgifter for treningssamlingen som var i
desember-januar 2016. Utgifter for småkjøring i utlandet knyttet til
utøvere som ikke er medlem av KRK, faktureres til dem eller deres
roklubber.

Ansvar/Frist
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- Sende forslag til likviditetsbudsjett til styret.
- Mulighet for ny bankavtale
Jostein tar kontakt med Danske Bank.
Eventuelt
1) Oppdatert medlemsliste
Google Dox. Gi styret tilgang.
2) Rekruttering og juniortrener-situasjon
Kom opp ulike forslag for økt rekruttering; Roskole, annonse på
universitetet, i tillegg er borgertoget på 17. mai viktig for
synliggjøring.
Men i første rekke må man få på plass permanent juniortrener.
Ettersom det ikke har vært mulighet å få juniortrener som er innad
i roklubben, må dette annonseres. Alf snakker med Stephen Seiler
om annonsering gjennom UiA. Jostein og Dag-Erik lager skriv om
Joniortrener-oppgaven. Treneroppgaven er hovedsakelig
frivillig/ulønnet arbeid, men utgifter i forbindelse med regattaer ol.
vil bli dekket.
3) Borgertoget 17.mai
Finne ut hvordan stemningen er for dette, særlig blant juniorene.

4) Utleie og søppelsituasjon
- Henge opp lapp på kjøkkenet som minner om at leietakere må ta
med seg søppel.
- 1000kr blir etterfakturert dersom søppel blir igjen etter utleie.
- Ny utleie-ansvarlig oppdaterer utleiekontrakten hvor dette blir
presisert.
Neste styremøte: Torsdag 21. april Kl.18:30
Andre viktige datoer:
Dugnad: Onsdag 20. april Kl.17:00
Sesongåpning: Onsdag 27.april Kl. 17:00. Med dåp av div. båter.
Oda Madland Aagesen
ref.
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