Sted: Orion Pizzeria
Dato: Søndag 21/6-20
Klokken 18:00
Tilstede: Mikael Lindal, Petter Solbakken, Ragnar Amundsen, Julie Sakshaug, Ann Kristin Grønning,
Kjetil Vang
Saksliste:
1. Godkjenning innkalling og protokoll
2. Økonomi v/ Ragnar Amundsen
3. Personalia
4. Sommeravslutning
5. Eventuelt
1. Innkalling og godkjenning av protokoll samt referat fra forrige styremøte og protokoll fra
årsmøte godkjennes. Protokoll fra årsmøte underskrives av styret. Referat fra forrige
styremøte er ikke utskrevet, er sendt styremedlemmer via mail – dette skrives ut og
underskrives ved neste styremøte.
2. Brukskonto: 99.674,92,Sparekonto: 140.873,00,Sum: 240.547,92,Økonomien er bra ut, COVID-19-situasjonen til tross. Trening i april, mai og delvis juni har
blitt avbrutt, så utøvere kan ha krav på tilbakebetaling for perioden. Saken om refusjon
tas opp dersom den dukker opp – Kampsportforbundet kan kontaktes for bistand.
Som en mellomløsning forsøker klubben å gjennomføre treninger ukentlig gjennom
sommeren.
STKD har underskrevet ny kontrakt med TTU.
3. Det nye styret skal meldes inn til Brønnøysundregisteret. Fullt navn og adresse på nye
styremedlemmer trengs. Dette kan sendes til Mikael Lindal som videreformidler til Jon
Harald Vågsbø som registrerer inn dette. Petter og Julie skriver dette ned under møtet, vi
mangler da fra Linn Therese Grande.
4. Blir kun eventuelt sosial avslutning, uten gradering. Vi kan kjøre treninger utover
sommeren, hvor vi annonserer både på hjemmeside, Facebook og via SMS.
Alternativt kan vi ha en trening hvor vi avslutter med litt is og sosialt. Vi kan gjennomføre
dette torsdag 25. juni. Vi kjører minst en trening i uka utover sommeren utover dette,
avhengig av vær.
5. 1 – Styresammensetning: Styret fikk fullmakt til å få inn de siste manglende setene i
styret. Ut fra dagens sammensetning vil det likevel være mulighet for nok
stemmeavgivning til å kunne ha et korrekt flertall i styresaker. Det jobbes ikke med å fylle
vara-verv.
5.2 – Reklame ved utetreninger: Ann Kristin har sendt inn sak om mulighet for å ha brosjyrer
til utlevering og eventuelt beachflag som kan stå oppe ved utetreninger. Klubben har en
brosjyretype som kan brukes. Det kan lages mindre lapper som kan gis ut, med klubbens
navn og hjemmeside. Petter lager dette. Beachflag bestilles ikke.

5.3 – Trenermangel: Nybegynnergruppa fikk ikke fullført sitt opprinnelige løp, samtidig som
det ønskes at det startes ny nybegynnergruppe til høsten. For å kunne følge opp
nåværende gruppe samt starte en ny trengs enten flere trenere eller at noen andre
gruppers treningstid kuttes inn.
Pr. dags dato er det ingen aktuelle utøvere til å ta nye trenerroller.
5.4 – Rekruttering hos skoler: Petter har spørsmål om klubben kan kontakte skoler for å ta
en gymtime for å vise taekwondo. Skoler ønsker ikke dette, da de må slippe til alle
idrettslag om de slipper inn noen.
5.5 – Oppfølging jakker: Malmo Sport har treningsjakker som kan påtrykkes klubbens logo.
300,- for genser, 650,- for jakke. Vi kan legge ut på hjemmesiden at dette kan bestilles, og
tar en fellesbestilling til høsten.
Nytt styremøte planlegges 9. august, 18:00 på Orion.
Møtet ferdig 19:30.

