Styremøte 5.nov 2014-11-05

Fremøtte :
Erik Alfredsen(Nestleder)
Kjartan Refvik(Kasserer)
Kim Tinderholt (Teknisk Ansvarlig)
Charleen C Tinderholt ( Styreleder og referent)

Saker:
1. Hva skal vi ha av seminarer neste år?
-Stein Are i mai?
-Bjørn Eirk Olsen Sept?
-Intern seminar? Kristofer Bøkan
Kim tar seg av dette og lager innkalling på Facebook.Han lager også plakater til Stein Are og
Kristofer seminar. Bjørn Eirik Olsen seminar avventer vi med når dato er satt.
2.Skal vi ramme inn matter i dojoen?
Skal vi ha dette på dugnad eller vil husier ta seg av dette.
-Charleen sender mail til huseier og forhører seg om dette.
3. Har hatt trøbbel med ventilasjon i Dojoen
Kan vi ha en bryter istedenfor sensor. En timer?
-Charleen forhører seg med huseier ifht. til dette.
4.Skal vi gå til innkjøp av belter og drakter?
-Erik fikser med hvem som skal ha drakter., og bestiller der etter. Innkrever penger etc.
5.Ny barneinstruktør?
Nå har Kim holdt noen treninger, syns han dette fungerer?
-Kim kan fortsette med dette.
-Kurs med NKF- BAK sponse dette.
Charleen melder ifra om kurs til Kim.

6.Ny styrelder i klubben, da Charleen ønsker å gå av som leder.
Ingen har meldt seg til vervet pt.

7.Ny kasserer?
Fungerer det for Kjartan, og Steffen. Hva er arbeidsfordelingen der.
-Kjartan har hatt ansvar for dette pt., og synes dette fungerer i dag.
8.Ny Nestleder?
-Erik Alfredsen er i dag fungerende nestleder.
Når skal han på utveksling? ( 2016) Erik kan godt fortsette med dette, om ingen andre ønsker
å melde seg ved årsmøte.
9.Fastsette nytt årsmøte i mars 2015.
-Charleen setter dato.

10.Har pengene fra VAF kommet inn på konto?
Jaqueline har bekreftet at søknad er sendt inn. BAK venter på pengene.
Kjartan vil sjekke dette.
11.Er alle regninger betalt?
Husleie, NKF regning er betalt.
12.Midler tildelt klubben?
Sportsadmin ( 13000kr) er dette noe vi har fått tildelt?
Kjartan vil sjekke opp i dette. Han vil også sjekke med sparebanken vest om vi fikk tilsagn av
søknad hos de.

13.Juleavslutning?
En for barn og voksen, eller hver for seg?
Kim har opplegg 8/12.
Erik samler en gjeng til voksenavslutning.
Charleen lager plakat for begge avslutningene, og informerer om siste trening for høsten 14,
og når oppstart er i januar. Kim oppdaterer dette på hjemmeside og FB.
14.Hvor mange medlemmer er vi i dag? Betalende?
Ca: 43 aktive kontrakter
15.Hvordan promotere?
Plakater, radio,avis, gimle? Her har vi ikke kommet noe videre!
Erik vil sjekke om det er mulig med oppvining i julen på et av storsentrene i Bergen.
Forslag: Henge opp plakater i Desember om oppstart i Januar. Butikker,cafe, skoler? Her kan
alle i klubben få noen hver å dele ut. Gudrun hadde et eksemplar.
-Kim lager brosjyre for klubben. Når dette er klart printes dette ut og fordels til alle
medlemmer i klubben.

16. NKF kontrakter?
Charleen vil sjekke opp i dette, evnt. Overlevere oppg. Til ny leder. Gamle kontrakter må fases
ut. Det er 2 mnd. Oppsigelse med CMS.

