Referat fra styremøte i IL Norodd Friidrett
Dato: 28. mars 2022
Til stede: Ole Birger Ulseth, Tron Kjønnø, Silje Hårberg, Martin Melland og Marit
Vaagland
Ikke til stede:
Grete Kroknes og Nikolai Ulvund
Agenda
1-22
2-22
3-22
4-22

Sak
nr.
1/22

Oppstart nytt styre
Budsjett 2022 friidrettsgruppa, må fremlegges til årsmøte onsdag 30 mars
Kristiansund Havmaraton, budsjett
Eventuelt

Tema
Oppstart nytt
styre

Referat/Vedtak
Kort oppsummert
Informasjon om styret og konsolidering.
Regskapet føres av Meese regnskap.
Faktura godkjennes av styreleder i gruppa
og styreleder i hovedlaget.
Vedtak
Tron Kjønnø lager første referat. Så
avklarer vi videre referent på neste møte.

2/22

Budsjett 2022
friidrettsgruppa, må
fremlegges til
årsmøte onsdag 30
mars

Kort oppsummert
Forslaget ble gått igjennom. Det er et
budsjett med et lite overskudd.

Vedtak
Forslaget ble godkjent.

3/22

Kristiansund
Havmaraton,
budsjett

Kort oppsummert
Et løp der vi spiller på det som
Kristiansund er kjent for. Det foregår i
flomålet og i ulike deler av byen. Det er
også et barneløp. Budsjetterte inntekter kr

262 000 og kostnader kr.262 000.
Informasjon ligger forøvrig på
hjemmesiden.
Vedtak
Vi godkjenner fremlagte 0-budsjett for
første året.

4/22

Eventuelt
a. Bruk av
halvparten
av
driftsmidlene
til
investering i
nytt
klubbhus.

b. Kretstinget

Kort oppsummert
Det er foreslått at hver gruppe bruker halvpartren
av sine midler til investeringsformål i forbindelse
med nytt klubbhus. En annen modell er at
fordelingen skal være pr medlem i gruppene.
Vedtak
Vi gir styreleder Ole Birger Ulseth fullmakt
til å bli enig med hovedlaget om
fordelingsnøkkelen.

Kort oppsummert
Silje har vært på Kretstinget. Hun delte
informasjon derfra med styret. Spesielt ble nevnt
«Trygg på trening», som er opplæring og kurs
mhp overgrep og vold temaet. Dette er et kurs vi
kan gjennomgå i klubben ved anledning. 6
moduler med filmer og håndbok.
Vedtak
Vi tar dette videre til hovedlaget og
oppfordrer til at hele klubben får bli med på
denne opplæringen.

Referent
Tron Kjønnø

Tidligere styremøter:
# 1 – Dette var første møte i det nye styret
Neste møte blir fortrinnsvis mandag 2/5 klokken 19.

