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Sted:
Tid:
Neste møte:
DELTAKERE:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

E-post
12.02. 2016
Ikke bestemt

Per Christian Garnæs
Line Gulbrandsen
Geir Olav Hågensli
Snorre Edvardsen
Mona Berge Larsen

Fra administrasjonen:
Tittel
Ingen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
Styremedlem
Ingen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):
•

•

Godkjenne innkalling
Saklisten ble godkjent uten merknader
Referat fra seksjonsmøte 25.01. 2016
Godkjent uten merknader.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr. Vedt.nr. Sak

Frist

Ansvar

1

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.
36-16

Vedt.nr.

Sak

Frist
•

Ansvar

Forslag om tilskudd til klubber som deltar på
seksjonsmøtet/forbundstinget

Seksjonsstyret har behandlet forslag fra forbundsstyret om ny
økonomisk støtte til ting delegater (klubber). Siden ITF seksjonen
allerede har forbundets høyeste oppmøte på tinget finer styret i
seksjonen det uriktig å sette av penger til denne type ikke idrettslig
aktivitet. Budsjettet til seksjonen er stramt nok slik det foreligger med
de økonomiske rammer seksjonen har. Vi tror ikke dette hadde
stimulert til større oppmøte blant seksjonens klubber.

Leder

Vedtak: Forbundsstyrets forslag om ny tilskuddsordning for klubber
som møter på tinget enstemmig ikke innført for ITF seksjonen.

37-16

•

Innkjøp av IT utstyr til bruk med Sportdata systemet.
Etter erfaring fra NM samt rapport laget av IT ingeniør
Markus Larsen må en gå til innkjøp av div kabler samt en
switch til bruk og ut-testing av dommersystemet på lokale
stevner. Systemet må brukes å testes slik at en både kan
operere systemet uten ekstern hjelp samt kvalitetssikre at vi
ikke risikerer et nytt NM med data problemer. Kostnaden
med anskaffelsen beløper seg til ca kr2800.-

Leder

Vedtak: Seksjonsstyret godkjenner enstemmig denne IT anskaffelse
på ca kr.2800.-.
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Eventuelt:
Saksnr.

Vedt.nr.

Sak

Frist

Ansvar

3

_______________________________________
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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