
   Nord-Trøndelag 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 06.01.10 
SJØÅSEN HOTELL 
 
Tilstede: Arnstein Nymoen, Eva Flått, Even Øvereng,  

     Aslaug Tinglum og Pål Dahl 
 

Forfall:   Roar Kvaløyseter og Geir Enge 
 
1. Gjennomgang av referat fra styremøte 19/9-09 

 
Premieringen etter kretscupen 2008/2009 har ennå ikke blitt ordnet.     
Arnstein har purret kasserer, og regner med at det går i orden. 
 
Ellers ingen bemerkninger. 

 
2. Økonomirapport 
 

Kasserer kunne ikke møte p.g.a. sykdom. Det er vanskelig for styret å jobbe 
når vi ikke blir ordentlig oppdatert på den økonomiske situasjonen. Kasserer 
må legge fram ajourført regnskap til styremøtene. Styret mener dette er helt 
nødvendig for å kunne gjøre en skikkelig styrejobb. Samtidig må det lages 
forslag til budsjett på neste styremøte som avholdes 17/3-10. 

 
3. Informasjon fra rekrutteringsutvalget 
 

Eva orienterte om det arbeidet som utvalget har gjort gjennom 3 møter i denne 
perioden. Referatene fra disse møtene vil bli publisert på vår hjemmeside. Eva 
sørger for at kretsen kjøper inn bokpakker, som vi videre kan formidle til 
klubbene. Det jobbes for egen pulje for nybegynnere under sluttspillet i  
KM-lag. Det må også utarbeides eget budsjett til rekrutteringsutvalget. 

 
4. Turneringene i kretsens regi 
 
 De som er ansvarlig for de respektive turneringene vi skal arrangere sørger  

for tilstrekkelig med hjelp, slik at gjennomføringen av turneringen blir ivaretatt. 
 
5. Grasrotandelen 
 

Vi har fått inn i underkant av kr. 1400,- siste år. Inntektene fra dette skal gå til 
barn/ungdom i rekrutteringstiltak. Kretsens kasserer må derfor øremerke  
disse midlene. 

 
 



 
6. Glasspremier til KM 
 

Vi jobber videre med å finne brukbare premier. Arnstein og Pål har ansvaret 
med å finne premier til KM-lag. 

 
7. Kretscupen 2009/2010 
 

25% av den innkomne premiekontingenten går til kretsen for å administrere 
ordningen, resten går til premiering. 

 
8. Støtte til SM 
 

Vi vurderer på neste styremøte om kretsen skal dekke (helt eller delvis) 
kontingenten til lag i stedet for enkelte søknader fra spillere.  

 
9. Saker til krets/forbundsting 
 
 Fristen for saker som skal behandles på forbundstinget er 15. februar. 
 Arnstein har sendt info til klubbene om dette. 

Eventuelle saker som kretsstyret har til kretstinget blir tatt opp på  
neste styremøte.  

 
10. Eventuelt 
 

Eva deltar på NBF sine organisasjonsdager i kraft av sin stilling i forbundet. 
Aslaug sa seg villig til å delta fra styret og Eva tar seg av påmeldingen hvis 
flere er interesert. Organisasjonsdagene blir arrangert på Gardermoen 
den 17. og 18. april. 

 
 
      Neste styremøte blir onsdag 17. mars 2010 kl. 18.00  på Sjøåsen Hotell. 

 
 
 
 
 
Steinkjer 12. januar 2010 
 
Referent: Pål Dahl/Arnstein Nymoen 
 
 
 
 

 


