REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

02.11.2014 kl. 14.00 – 18.00

Sted:

Radisson BLU Lillehammer, Styrerommet

Innkalt av:

Pål

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Stål Talsnes,
Dagfinn Loen, Hilde Stenseth, Thomas Løvold
Hans Roger Tømmervold, Stein Mellemseter og Olaug Lundaløkk
Per Vestli NIF på sak nr. 2

Fravær:

Henriette Løvar Kim Ellertsen,

Sak.nr.
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Action
Godkjenning av møtereferat fra 13.09.14
Langtidsplan – Strategiplan for NCF
Per Vestli hold andre del av NIF sitt kurs. Utarbeidelse av
ny visjon og nye verdier som skal ende i en kortfattet
Strategiplan
Økonomi
Økonomien er solid.

Referat styremøte NCF

Hvem

Når

Godkjent
Alle får en liten hjemmelekse til siste del som avholdes
på Ullevål 7. Februar kl. 10.00 til 14.00

TV utgifter på feil post.
Egen kolonne for fjorårets tall på økonomirapport
Hvordan skal vi disponere midler

Side 1
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Styret

Neste
møte
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Sponsorarbeid
UMBRO avtalen er underskrevet. 4 års avtale på
kr. 180.000.- i året.
Tom Berntzen jobber videre med samarbeidspartnere.
Lag Ulsrud hadde fått tilbud om sponsorat med
Nordic Bet. Dette er ikke forenlig med vedtak gjort i NIF
sitt styre. NCF har gitt beskjed til Lag Ulsrud om dette og
informert om at utøvere som inngår avtale med
utenlandske spillselskaper mister stipend og støtte fra
Olympiatoppen.
Ungdomsutvalg
Det er vanlig for særforbund å etablere et ungdomsutvalg
som skal rekruttere ungdom til ungt lederskap og for å
være med gi råd til styret i saker som omfatter barn og
unge utøvere.
Petter Moe hadde laget et utkast til retningslinjer for
ungdomsutvalg som han redegjorde for.
Styret var positive til en prøveperiode på et år som starter
fra årstinget 2015.
Leder av Ungdomsutvalget får møte og talerett på
styremøter.
Det skal ikke betales ut stipend. Møter i ungomsutvalget
kan gjøres på skype. Ungdomsutvalget møtes også på
årstinget.
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NCF styre lager et vedtak på linje med hva NIF sentralt
har gjort.

Kim

Neste
møte

Retningslinjene for ungdomsutvalget revideres.
Petter Moe klargjør sin rolle i forhold til
ungdomsutvalget
og kommer opp med kandidater.
Hvor mange, kjønn, geografisk fordeling, alder etc.

Petter
Moe

Neste
møte.
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VM 2018 Stavanger
Både Folkehallene (Sørmarka) og Stavanger Ishall har
meldt interesse i å arrangere VM i 2018.
Folkehallene har sendt brev hvor de vil at NCF skal være
med å ta en økonomisk risiko sammen med arrangøren.
Styret vedtok at de ikke ville ta en økonomisk risiko men
at de kunne bidra med et tallfestet beløp (kr. 200.000.-)
Styret vil også bidra curlingfaglig og være med i
organisasjonskomiteen på lik linje som vi gjorde til
EM2013
Morten og Pål tok et møte med Keith Wendorf og
informerte om vår interesse for VM 2018. Keith
informerte om at WCF (Kate Caithness) vil gi VM2018
til USA. Det er kommet inn 3 interessenter i USA (Reno,
Las Vegas og New York). Han mente at muligheten for å
få tildelt VM i 2018 var veldig liten. WCF har gjort om
søker rutinene sine. Det er ingen «deadline». Nå deler de
ut mesterskap når de mener de har fått inn en god søknad.
En søknad vil også stå sterkere hvis man tar et mindre
prestisjefylt mesterskap som teste-vent sesongen før.
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NCF sender brev til begge hallene og informerer om vårt
standpkt. til økonomisk risiko samt å be om å få inn et
«bid» slik at styret kan vurdere .

Pål

November

Sende brev til Folkehallene og Stavanger Ishall og
informere om WCF sitt syn på en Norsk søknad og råde
de til å søke i 2020.

Pål

November
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Søknad om støtte til Jr. lag og rekrutering
Flg. søknader ble innvilget:
Kr. 30.000.- til Curling Gymnas- Curlingskolen
Kr. 50.000.- til Oslo & Akershus Curlingskolen
Kr. 30.000.- til Jar Curling for rekruteringstiltak
Kr. 20.000.- til Jr.lag. Oppdal Lag Hindseth
Oppdal Lag Foss
Oppdal Lag Myran
Oppdal Lag Forbregd
Stabek k Lag Maia Ramsfjell
Jar Curling Magnus Ramsfjell
Lilehammer Lag Høstmælingen
Kr. 15.000.- Yngre Jr. Oppdal 4 lag
Hamar 1 lag
Kr. 20.000.Oppdal Kidsgruppe
Kr. 10.000.Lillehammer Kidsgruppe
Uttak Landslag
EM Herrer Lag Ulsrud Snarøen CC
EM Damer Lag Skaslien Oppdal CK
EJCC Jenter Lag Ramsfjell Stabekk CK
VM Gutter Lag Nepstad Oppdal CK
Det ble diskutert om vi skulle melde på lag i VM Mixed
dbl og VM senior som spilles i Sochi i April uten å ta
noen beslutning.
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Tildelingsbrev sendes klubbene og utbetales mot faktura
fra klubbene.
Utøverne i Junior og Yngre junior må registrere seg i
Olympiatoppens sin treningsdagbok.

Det sendes ut uttaksbrev til de uttatte spillere.
Sjekke om det er utøvere som er villige til å spille VM i
Sochi.
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Eventuelt
WWhCQ Lillehammer
Styret var i Lillehammer Arena å så det Norske laget
spille kamp i det innledende gruppespillet.
NCF har fått tilbud på å lage en instruksjons video av
WCF. Det må legges inn norsk tale og settes inn logo fra
NCF.

Sjekke med Steffen Walstad om å få produsert norsk tale
og sende fil over til produsent i Canada.

NESTE STYREMØTE 10.12 2014

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Hilde Stenseth
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Henriette Løvar
Styremedlem
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