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Protokoll styremøte 10/18
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

10/2018
29.10.2018
18:00
Schjongshallen
Trude Ødegaard, Ole Ragnar Dihle, Marit Kjemperud,
Bjørn Marseth.
Magnus Langstrand, Kristin Oleson, Kjell Steinbakken,
Margrete Brodtkorb, Marcus Andre Nysveen,

Sakliste
Vedtakssaker:
34/18
Godkjenning av protokoll 09/18
Vedtak: Godkjent
Diskusjonssaker:
33/18 fort
NM-uka 2020
Prosjektleder: Det er foretatt intervjuer av 2 søkere. Den ene trakk seg
senere. Det er innhentet referanser på den gjenværende og vi har valgt
å engasjere Kjell-Eric Andersen fra Haugsbygd IF.
Søknad: Vi har mottatt invitasjon med kravspesifikasjon fra NIF om
arrangementene i 2020 og 21. Det viser seg at de har satt søknadsfrist
til 10. desember! Det må avklares om kravspekk skal svares opp
allerede i søknadsprosessen. Dette må avklares før arbeid med
søknadsprosess startes. Det er fortsatt ikke avklart hvilke idretter som
skal være med.
Styringsgruppe: Siden tiden fram til søknadsfristen er så kort foreslår
vi at denne gruppen består av 2 fra RIR, 1 fra Hole og 1 fra Jevnaker IR
(disse ble kontaktet i møte) samt 1 fra kommunene. Fra RIR blir dette
Trude og Bjørn. Kommunene kontaktes.
Arbeidsavtale for Prosjektleder: Det jobbes videre med saken.
Fremdrift: Kjell-Eric og Bjørn avtaler møte med prosjektleder sentralt
for avklaring, inneværende uke.
Det må også innhentes hjelp med avklaringer rundt alt ved TV
produksjonen.
Erfaringsrapporten som er utarbeidet etter årets arrangement må vi få
tilgang til. Denne bør kunne fås ved henvendelse til Sandnes
Idrettsforening/Rogaland Idrettskrets. Kjell Eric tar kontakt for å få
denne oversendt.
Økonomi: Denne er fortsatt ikke på plass.
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Årsmøte 2019
Det må velges en kvinne inn i Valgkomitéen. Vi vil foreslå Janka Aasen
fra Ringerike Ishockeyklubb.

Eventuelt
Det blir fotballbaner på Benterud og Ullerål skole men begge vil være
mindre enn en 7’er bane.

Neste styremøte 13.11.2018.
Ref. Ole Ragnar

Kopi sendt:

Valgkomiteen, Jevnaker og Hole Idrettsråd,
Kari Gustavson og Kjell-Eric Andersen

