REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Onsdag 09.12.2017 kl. 09.00 – 13.30

Sted:

Møterom 3016 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes,

På Skype:

Stein Mellemseter,

Fravær:

Bettina Nordbye, Henriette Løvar, Hans Roger Tømmervold, Magnus Ramsfjell

Sak.nr.
1

Godkjenning av møtereferat fra 23.10.2017

2

Økonomi
Kontroll på økonomien. God likviditet.
Ligger noe bedre enn i fjor på samme tidspkt.
Kommet inn penger fra NCU.

Action

Hvem

Godkjent
Purre ungdomsutvalget på forslag til kampanje på sosiale
medier for Åpne dager under OL
Regions mesterskap: Arrangører

Styret

Pål

.
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Retningslinjer for Reiseregninger
Det ble besluttet å bruke NIF sine satser for
diett under reise for styret og utøvere.
Unntaket er lag som får stipent fra OLT som
kan bruke statens satser for stipendmidler
Rekruteringsmidler
Søknad fra Trondheim CK
Styret besluttet å gi TCK rekrutteringsmidler
etter tidligere fastsatte staser

NIF sine satser:
Frokost kr. 147.- (Gjelder ikke når frokost er inkl. i
romprisen)
Lunsj
kr. 220.Middag kr. 367.-

Søknad fra Snarøen CC.

Petter tar kontakt med Snarøen for videre planer for
rekrutteringsarbeidet.
Innstilling sendt til Olympiatoppen.
Har fått muntlig bekreftelse på at uttakene til NCF er
godkjent.
Formelt uttak av alle lag offentligjøres av OLT 20.
Desember.
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt
Post 2 Grunnstøtte Særforbund
Post 3 Barn, unge og bredde
Post 4 Toppidrett

5

OL uttak
Markus Høiberg uttatt som reserver for OL
laget herrer

6

Tildeling av Spillemidler fra KUD
Årets spillemiddeltildeling fra KUD forsetter
tendensen i fjorårets tildeling.
Redulsjon Post 1 (NIF administrasjon)
Økning for Post 2,3 og 4

Generell tilskudd rekruttering
Reisestøtte Jr. Lag (Lag Wolan)
Reisestøtte Yngre Jr. Lag 2 lag
Kidsgruppe
Skolecurling

kr.12.500.kr. 25.000.kr. 30.000.kr. 10.000.kr. 10.000.-

Vedlagt SFF sine kommentarer på tildelingen.
Referat styremøte NCF
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Hallfondet

8

Anlegg
Haugesund: Første spadetak var 16. November
Hallen planlagt ferdig om ca ett år.

Saken er avsluttet og pengene til NCCF kommet inn på
konto og begge parter ser seg ferdig med saken

Valle Hovin: Curling er tegnet inn men ikke
vedtatt bygget.
Første prisoverslag var for høyt slik at saken er
sendt tilbake til ny utredning.
Kristiansund: Åpner 2 baner i Januar. Har gått
til innkjøp av steiner, ICEBOSS og utstyr
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Myrdal Bergen: Kontrakt til hoved entreprenør Kontakte Bergen Curling Klubb og få aktivitet i klubben
er gitt til Haukaas gruppen og curling er med i
prosjektet. Byggestart i 2019 og byggetid ca
1,5 år.
Besøk fra Shanghai Curling Association.
Pål sjekker om det er aktuelt å ta de med på middag 16.
De kommer 14 desember og skal til
Desember
Snarøyahallen kl. 16.00 og Jar kl. 18.00.
Ole Ingvaldsen kommer og forteller om drift
av Snarøya og håper å få en fra Jar til å
komme.
Magnus Sverdrup i NIF vil også komme å
møte de på Snarøya.
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Eventuelt
Medlemstall

Isforhold i NCF mesterskap/turneringer
For å sikre gode forhold i NCF mesterskap
lages en mal hvor det settes krav til curl og
fart.

Rent Forbund
Er i sluttfasen for å bli et rent forbund.
Styringsgruppemøte med OLT
Hvert år blir politisk ledelse, administrasjon
og Sportslig ledelse innkalt til møte med OLT
for å diskutere/informere om neste års
sportslige planer, økonomi og prosjektsøknad.
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Medlemstall forventes nedgang i 2017 da Snarøen ikke har
fått registrert medlemmer.
Klubber: Toten CK, Lørenskog CK forsvinner også.
Spillere i Lørenskog hat meldt seg inn i Jar.
Toten har ikke aktivitet men skal prøve å få i gang en klubb
på Gjøvik.
Bærum CK skal også registrere seg med nødvendig antall
medlemmer

Sender de siste avklaringer til Antidoping i løpet av året
Gjennomgang av prosjektsøknader fra NCF som
inneholder søknad om økonomisk støtte til drift av
toppidretten i NCF. Gjelder da lag/grener som har
muligheter til medalje i mesterskap for seniorer. Vi sender
inn søknad om støtte til Herrelagene, Mixed dbl. og
Rullestolcurling.
NCF sender inn søknader på 1,8 mil. i fjor fikk vi 1,4 mil.
I tillegg har NCF sendt inn biudsjett på PreCamp i forkant
av OL og PL og en Optimaliserinssøknad på å få med
Landslagstrener på siste Grand Slam turnering i Canada før
OL.
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OLT var fornøyd med prosjektsøknadene og setter pris på
at det sendes inn realistiske søknader. De kunne ikke si noe
om fordelingen enda da de har mest fokus på OL/PL.
Vi fikk muntlig aksept for Precamp og
optimaliseringssøknaden.
1. Siste del av møte gjennomgikk OLT sitt nye

kartleggingsverktøy (grunnlag for prioritering og
samarbeid med Olympiatoppen i neste 4-års syklus)
2. Denne blir sendt ut etter sesongen og skal fylles ut av
særforbundene.

Flytte NM Herrer fra 2.-25. Mars til 08.10.
Mars.
Forslag fra Lag Minera Skifer som skal til VM
uken etter VM.
De ville ha lengre tid i USA før VM for å bli
kvitt jetlag.
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NCF besluttet å beholde oppsatt dato for NM.
Lillehammer er veldig opptatt 8.-10. Mars med Inga Låmi
og Ungdomsbirken.
NM er uttaksturnering for neste sesongs Internasjonal
gruppe og da bør Juniorlaget være med.
For tett opp til Regions mesterskap
Kan virke useriøst å endre terminliste midt i sesongen
Pål sender svar til Minera Skifer.
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Jenteprosjekt
Grethe og Petter var på Hedmarken på møte
med Marte Mari Bekken.
Det ble besluttet å ha en landsdekkende
jentesamling 27.-28 Januar

Jenter og mødre fra hele landet inviteres. Overnatting i
hallen for de yngre, discocurling om kvelden og en annen
aktivitet(Kanskje innebandy)

Styrekurs for særforbund.
Tormod Tvare fra NIF holdt en 2 timers kurs.
Vedlagt hans presentasjon.
-Lage fullmakts matrise for NCF
-1 pkt på alle styremøter. Gjennomgang av
saksliste og behandle evt. inhabilitet
- Generalsekretæer instruks
- Styre instruks
- Signaturrett i Brønnøysund
- Styreansvarforsikring, Sjekke med NIF / IF

.

NESTE STYREMØTE :

Lørdag 23.01 2018 Møterom 3016 Ullevål

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident
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Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem
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Henriette Løvar
Styremedlem

