REFERAT – STYREMØTE i ITF seksjonen 2014 – 2016 nr 9
Sted:
Tid:
Neste møte:

E-post
6.11. 2015
Ikke bestemt

DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
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Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):




Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 21.9.2015
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak
 Seksjonsleder jobber 24-7 med det nye dommer systemet slik at dette
30-15
blir klart til NM/LM. Er kjøpt inn 52 nettbrett og 8 pc til dette nye
systemet. Sportdata sitt påmeldingssystem har fungert svært bra i
forbindelse med NM/LM. Seksjonen får hjelp fra samme firma til
selve stevne gjennomføring på NM/LM. Alle 7 ringer blir tatt i bruk
siden det er ca. 500 deltagere.
 Ny prosedyre i forhold til post 3 søknader. Seksjonen må
31-15
godkjenne aktiviteten/midler før selve søknaden/faktura på
post 3 midler kommer.

Frist

Ansvar
Leder

Leder
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak
 Godkjenne post 3 aktiviteter.

Frist

Ansvar

32-15
Følgende mesterskap/samlinger er gjennomført og dermed berettiget til
søknad på post 3 midler.
MR Cup Molde kr9000.ØC-3 Bærum kr13000.Midt-Norsk kr19500.-

Leder

NNM 2015 kr50000.Vestlandsmerskat Voss kr17500
Sommerleir NTF kr 25500.Sommerleir ATN kr 5500.FM 2015 kr.13000.-

I tillegg kommer tildeling av prosjekt midler til Oppdal TKD Klubb på
kr.35000.- og Tromsø ATN med kr.7000.- samt fra ITF Norge på kr.
5000.- alle disse prosjekt går på kompetanse heving.

33-15

Vedtak: Tildeling av post 3 midler og prosjekt midler er enstemmig
godkjent etter gjeldene satser. Klubbene anmodes om å sende
faktura.


34-15

Leder

Nytt dommersystem og innkjøp av utstyr.
Etter testing av stevne systemet har dette virket svært bra. Men
ettersom en også må bruke ring 7 på NM/LM til mønster / sparring
samt at en har behov for nettbrett i back up pga batterikapasitet. De må
derfor kjøpes 20 brett i tillegg til de som allerede er kjøpt. Seksjonen
har også måtte lage stativer til knusing og spes. teknikk ca kr.9000.- Er
lager eget NKF og ITF seil til bruk på NM og kommende mesterskap
slik at disse har samme format kr.8200.- Både seil og dette nettbrett
kjøpet blir belastet seksjonens budsjett. (er avsatt midler). Etter NM
blir utstyret fordelt ut i regionene slik at innvesteringen også kommer
til nytte på regionale mesterskap. En må også kjøpe transport-kofferter
til systemet. Kjøp av 6 stk kofferter på Biltema a kr. 219.- pr.stk totalt
kr.1296.- Transport av utstyret til Stavanger kommer på kr. 2000.Vedtak: Innkjøp av ekstra nettbrett, seil, knusing og spes.tekk stativ,
kofferter og transport er enstemmig godkjent.
Leder



NKF regler til dommerkurs NM.

Siden seksjonens regler er nye må vi trykke opp NKF dommerregler.
Prisen er kr. 9375.- for 50 stk.
Vedtak: Trykking av dommerregler enstemmig godkjent.
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_______________________________________
Styreleders sign Per Chr Garnæs

_______________________________________
Styremedlem 2 sign Geir Olav Hågensli

_______________________________________
Nestleders sign Line Guldbrandsen

__________________________
Styremedlem 3 sign Snorre Edvardsen

_________________________
Styremedlem 1 sign Mona Berg Larsen
______________________________________
Referent sign Per Chr Garnæs
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