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Godkjenning av referat med følgende kommentarer;

2/17

Årsmøtet
Dag-Erik
Dato blir 7. mars, ikke 8. som tidligere planlagt!
- Påminnelse om å skrive årsrapporter, leveres innen slutten av januar til
styret.
- klubbens vedtekter må skrives om etter mal fra idrettsforbundet.
Tilbud fra utenlandsk trener
Tilbudet fra utenlandsk rotrener (Gennadiy Ochkalenko) ble behandlet, men
avslått da vi ikke lønner trenerkapasitet.
Status på utvekslingsprogrammet med Groningen – blir ikke gjennomført
grunnet manglende interesser og kapasitet i klubben.
Status på sponsorjakt
Avtalt møte med HK motorservice – ønsker avtale ift service og annet på
mototer. Styret ønsker dette, men om det blir negativt vil ikke styret
bruke HK videre ift motorer og vi må ta kontakt med annet firma.
AS ELEKTRISK – vi har kontakt og følger opp møte. Klubben ønsker
sponsing av lyspærer og elektrikerarbeid om mulig.
JOKER Oddernesveien – avventer svar
Foreldremøte
Blir avholdt 1. Februar. Jostein, Dag-Erik og Trine Lise.
Momenter til informasjon/samtale:
 Trenersituasjonen må avklares – dette er avgjørende. Hva kan vi
tilby juniortrener(e) ? Innspill fra foreldre.
 Dugnad, klubben trenger inntekter
 Hvem av foreldre kan være med i styre og verv.
 Forventninger om at foreldre stiller på rotreninger ift å hjelpe med
båter, når utesesongen starter.
 Hvem vil være foreldrerepresentant i styret.
 Kjøring /deltakelse på regatta. Info om dette og litt
forventningsavklaring.
 Praktisk visning av båtrigging for foreldre. Gjennomgang i båthall
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4/17
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1/3

Coastal NM trenger hjelp, skaper inntekt til klubben. Ønsker hjelp
fra foreldre til forefallende denne helgen.
Juniortrenersituasjonen
Dette må avklares snarest, styret anser posisjonen som avgjørende. Styret
takker for innsatsen i høst fra eliteroerne som har stilt opp. Dette har
betydd mye for våre juniorer.
Økonomi
Klubbkassa er lav, dvs vi har ikke penger til invisteringer slik saken står pr i
dag.. I lys av dette avventer styret å planlegge innkjøp av utstyr til
økonomien har bedre seg. Fokus på å få opp aktivitet fremfor innkjøp for å
generere mer økonomi på sikt basert på aktiviteten.


7/17

8/17

Medlemslister i NIF sitt system – Vi må bruke dette systemet for å
administere medlemslistene, ikke alternativ. Styret diskuterte om vi ønsker
å bruke deres betalingssystem for medlemskontingenter. Gebyr på kr 14,pr transaksjon.
Vedtak: Roklubben går inn for å bruk at NIFs system for medlemsregister.
Det vil brukt til medlemskontingenter og andre faktureringer. Styret har
forventning om at dette vil forenkle kasserer jobben.
Status for valgkommiteen
Oskar.
9/17
Utsatt, men valgkomiteen gis beskjed om å tre i funksjon snarest.
Handlingsplan
10/17
 Innkjøps liste satt opp fra materialsjef. Styret vurderer om å
avvente ytterligere innkjøp for å sikre juniortrenersituasjonen. Vi
må ha sikret trenersituasjon før ytterligere materiell kjøpes inn.
Følgebåt ønskes prioritert før andre båter, slik styret ser an
situasjonen pr i dag.
 Rosjef ser over og sender kommentar.
 Planen legges frem på årsmøtet.
Coastal
NM
11/17
Arvid B er godt i gang og styret fikk utlever planen for gjennomføring og
posisjoner som skal besettes. Regatta trase blir ca 6 km med start og mål
på bystranda.
Det er allerede god kommunikasjon med kommuneni saken.
 kandidater til komitee: Kersten, Helge T, Rene, Arvid O,
Norway summergames
12/17
De har kontaktet klubben igjen, Dag-Erik og Jostein tar kontakt med dem
og hører hva dette innebærer for vår informasjon.
Eventuelt:
13/17
 Styret setter inn sofa i båthall, for å gjøre det mer sosialt opp
mot utesesong. Jostein skaffer sofa, settes hjul på sofa.
Jostein
 Ukesmøter for styret – prat og praktiske gjøremål. Tas i
sammenheng med trening. Ikke satt opp faste datoer.
 Informasjon gitt om innspill til roforbundet og
uttaksreglementet.
 Lisenser i roforbundet – hva dekkes inn ift reiseforsikring.
Jostein
Sjekkes mot rorforbundet.
Jostein Senumstad
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