Styremøte 10 & 14.
november 2012
Saksliste:
Oppmøte:
Lørdag: Øystein, Steffen, Kjartan, Erlend, Gudrun, Onsdag: Steffen, Kjartan, Erlend, Gudrun
Sak 1: Valg kommende årsmøte
Årsmøte vil avholdes 5. mars
Bør helst ikke skifte ut mer enn halve styret per gang. Leder og nestleder bør ikke velges
samtidig. Dette året blir et unntak fordi Gudrun og Erlend går ut samtidig. Gudrun ett år for tidleg
på grunn av svangerskap.
Valgperioder:
De som stiller på gjenvalg i nåværende styre: Kjartan, Øystein (vara), Steffen (komite)
Disse er ikke til gjenvalg: Erlend, Gudrun
Styret mener at leder bør velges for ett år, nestleder for to.
Innstilling/forslag frå styret til valgkomitee:
Kjartan og Steffen deler økonomivervet. (2 år)
Øystein fortset som vara og seminaransvarleg.
Charleen Carlsen leder/nestleder
Valgkomiteen må i gang.
Me anbefaler at valgkomiteen tar kontakt med med Line Nord, Espen Aas, Reidar Alsaker,
Aram Amin, Piotr Pasiak, Mattias Åberg.
Dersom valgkomiteen ikkje tar tak, må styret tre inn og informere medlemmene.
Må definere dei ulike oppgåvene i styret. Gudrun og Kjartan skal beskrive disse og legge det ut
som et skissedokument på Google.
Det bør også sende ut en mail om styret og valget i god tid før årsmøte.

Sak 2: Klubbinstruktør:
Styret anbefaler Kim Tinderholdt som mulig ny klubbinstruktør. Han er blant dei høgaste
graderte, har en tydelig instruksjon, mål og dedikasjon. I tillegg har han et godt forhold til NAF
og Teknisk komité
Kristian er per i dag fungerande teknisk ansvarleg i klubben. Han må ta kontakt med Per Ivan
for å informere om at klubben no tar et valg på teknisk ansvarlig. Kristian må også ta kontakt
med teknisk komite for å informere om endringene.
Det må sendast ut info om valget til medlemmene og etter valget til TK.
Sak 3: Økonomi
Har 20.000 på konto per i dag.
Novemberbetalingen har enda ikke kommet inn, og mange kontrakter er nylig sendt inn.
Har fått klager fra medlemmer som har meldt seg ut, men som fremdeles er registrert hos CMS.
De har fått inkasso og vi får dårlige tilbakemeldinger.
Styret opplever generelt at det er et problem å få kontakt med CMS.
Gudrun og Kjartan oppsummerer problem, tar kontakt og ber om forbedringer. Vi bør også
undersøke om andre tilbyr lignende tenester. Vi trenger et system som vi i større grad kan styre
selv, endre medlemsskap og lignene.
Økonomien er god: per i dag blir husleige dekka av medlemsinntekter.
Husleige: 37.750 er tre månader.
Medlemsinntekter per måned: 14.333 pr måned.
(andre utgifter: NAF medlemskap)
Har tilbud på å innstallere lysbryter: kr 2125
Med lysbrytar kan lokalet brukast til sosiale arrangement. Me går for dette, og kjøper inn
ikealamper. Erlend snakkar med svein, me vil ha det på plass før 6. desember.
Innkjøp lamper: Gudrun
Betaling NAF: 50 kr pr medlem. Me betaler for dette i dag: 3000 kroner for 60 medlemmer. Fristi
i morgon, Kjartan betaler i kveld.

Sak 4: Seminarer
Stein Are ønskes til april. Øystein tar seg av dette.
Styret bestemmer at vi må bli flinkere til å planlegge seminarer tidligere.
Vil gjerne invitere BEO neste september. Det foreslås at dette muligens kan bli til en tradisjon,
en høstleir.
Sergej har ønske om Joel Chémin. Dette kan være mulig mot julen 2013. George Sensei kan
også komme 2014?
Det planlegges seminar med Dimitris i juni 2013

Det nevnes også at klubbinstruktør skal ha hovedansvar for hvem som inviteres til klubben.

Sak 5: Drakter
Styret har ikke hørt noe fra ninecircles ang. draktene. Gudrun har purret.
Sak 6: Postkasse
Ansvar må fordelast til ein bestemt person (eller to)
Sak 7: Systeminstruks
Styret må bli flinkare med kontakt med klubben - informere om arbeid styret gjer og gjere referat
tilgjengelige for medlemmene. Disse skal bli delt ut på facebook-gruppen og nettsiden.
Google drivekonto blir opprettet for å samle all styreinformasjon. Facebook-styrekonto er ein
god kommunikasjonsdialog.

Sak 8: Brev til tidligere medlemmer:
Hyggelig brev sendes tidligere medlemmer for å ønske dem hjertelig velkommen til en time for å
se om de kanskje vil ta opp igjen aikidoen. Kjartan sender i snailmail

Sak 9: Julebord
Torsdag: 6. desember (for voksne)
Festkomite: Steffen og Kjartan og charleen og kim
Gudrun kan kjøpe pepperkaker på ikea.

Sak 10: Barneaikidodag 17. november
Erlend får budsjett på 2000 kroner for å kjøpe inn til koseleg aktivitet for barn.
Trening frå 11-12
Gradering 12 - 1230
Kos

Sak 11: Dojo - utsmykning
Dojoen har blitt bra, men mangler blant annet rutiner for vasking. .
Erlend har kjøpt inn vaskefiller. Me bør ha vaskemaskin i dojo til filler. Erlend sjekker opp med
Svein om det er mogleg å bruke eksisterende vaskemaskin i huset eller om vi kan innstallere.
Våpenstativ: Kjartan og Kim jobber framleis med saken.
Medlemstavle: oversikt over medlemmene. Steffen ønsker å ta ansvaret for dette.

