Sted: Orion Pizzeria
Dato: Søndag 09/08-20
Klokken 18:00
Tilstede: Mikael Lindal, Petter Solbakken, Kjetil Vang, Ann Kristin Grønning, Julie Sakshaug.
Sakliste:
1. Godkjenning innkalling og protokoll
2. Økonomi v/ Ragnar Amundsen
3. Lokaler til sesongstart
4. Nybegynnerkurs/Annonsering
5. Eventuelt

1. Innkalling og godkjenning av protokoll samt referat fra forrige to styremøter godkjennes
og underskrives.
2. Ragnar Amundsen er tilstede pr telefon.
Brukskonto: 93.508,92,Sparekonto: 149,946,00,Total: 234.454,92,Klubben har fortsatt jevn økonomi, og har mulighet til å betale for leie av treningssal i en
periode.
3. Pga. Den pågående coronasituasjonen får ikke klubben leie lokaler ved Egge
Ungdomsskole før senhøst/juletider som tidligste tidspunkt.
Klubben har pr i dag fått tre muligheter som kan vurderes:
Skytterhuset på Lerkehaug – Treninger hvilke dager klubben selv ønsker. 1500,- pr dag.
Lø grendehus – Treninger hvilke dager vi ønsker, foruten mandager. 700,- pr dag.
Steinkjerhallen – Treninger hvilke dager vi ønsker i friidrettshallen. 233,- pr time for
utøvere under 18 år og 350,- pr time for utøvere over 18 år. Usikkert hvordan dette
beregnes på mix-grupper.
Vi har hatt gratis trening på Egge tidligere, dermed ikke hatt utgifter knyttet til dette.
Det er ikke ønske om friidrettshallen hvis det er hardt underlag/løpebaneunderlag innspill fra hovedtrener.
Ann Kristin har snakket med Andrea Richstad (Bedriftsidretten) om bruk av dansesalen på
Steinkjerhallen som et alternativ.
Mikael og Kjetil følger opp videre om hvilke rom på Steinkjerhallen som kan være akuelle.
Kjetil får avgjørende stemme i saken og kontakter Steinkjerhallen for å sjekke hvilke
muligheter som finnes der.
4. Oppsett av nybegynnerkurs avhenger av tilgang til lokaler.
Det er ønske om å sette opp en nybegynnergruppe i september, rundt 7.-14. September.
Klubben ønsker vente litt til skolestart er ferdig, og vi har lokale klart.
Ønske om annonsering på Facebook når vi har funnet dato. Håper på å få samme effekt
som i 2019.
5. Ingen innkomne saker.

Nytt styremøte avtales etter behov.
Møtet ferdig 19:00

