REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

11.6.14 kl. 17.30 – 20.00

Sted:

Ullevål stadion Møterom 2011

Innkalt av:

Pål

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Thomas Løvold, Hilde Stenseth, Hans Roger
Tømmervold, Stål Talsnes

På telefon: Hans Roger Tømmervold
På Skype: Olaug Lundaløkk
Fravær:

Kim Ellertsen, Stein Mellemseter, Henriette Løvar, Dagfinn Loen

Sak 1. Godkjenning av referat
Referat fra styremøte 16.04.14 ble godkjent.
Gjenomgang av aksjonpunktene.
Sak. 2 Konstituering av nytt styre.
Olaug Lundaløkk fra oppdal CK ble ønsket velkommen som vararepresentant i styret.
Protokoll fra tinget er ferdig og sendt til signatur fra Ada Ingvaldsen og Kjell Nilsen.
Protokollen blir distribuert til styret og klubber når den er underskrevet.
Styret gikk raskt igjennom sakene som ble tatt opp på tinget.

Sak 3 Langtidsplan - Strategiplan
Per Vestli fra Utdanningsseksjonen i NIF informerte om NIF sitt hjelp til Særforbund med utvikling
av strategiplan. Hovedpoenget skal være å lage en strategiplan som styret her eierskap til og et den
skal være kort og konkret.
NIF tilbyr å være med å utarbeide strategiplan. De regner med 3 økter a ca. 3 timer.
Styret vedtok å takke ja til denne rådgivningen og skal ha første økten på neste styremøte .
Det gjøres forberedelser i forkant av styremøte som skal være en helgedag tidlig i september.
Pål avtaler tid med Per Vestli.
Sak 4. Sosiale medier
Det ble diskutert hva vi skal gjøre på kort sikt. Pål og Thomas tar et møte med Petter Moe og Ingvild
Skaga om de kunne ta på seg oppgaven om å etablere en Twitter- og Instagram side som skal
oppdateres ofte gjennom sesongen. Facebooksiden skal også være mere levende. Gjerne få i gang
diskusjoner og innsendte spørsmål og kommentarer må svares på.
Pål tar kontakt med hjemmesideleverendør som kan oppdatere hjemmesiden til nyeste versjon. Pål
og Thomas lager også forslag til budsjett for dette arbeidet.
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Sak 5 Sponsorer
Morten og Pål hadde møte med Bjarne Berger som er i etableringsfasen for et selskap som skal jobbe
med bl.annet sponsorvirksomhet. Han har tidligere prøvd å selge Sjakk OL, sykkel VM etc.
Kan være litt frem her da han ikke har mannskap enda.
Kjell Nilsen og Pål her hatt møte med Tom Berntzen (tidl. Nyhetsanker i NRK). Tom jobber i et
kommunikasjonsselskap (ikke First House) og virket interessert. Han skulle komme tilbake med et
skriftlig svar om tanker om hvordan han ser for seg videre samarbeid.
Utstyrleverandører
Helly Hansen takket nei til en avtale. Vi var ikke i deres målgruppe og de hadde store klesavtaler
med andre forbund. (Seiling)
Umbro var interessert i en 6 årig avtale. Rammen på avtalen var lik den vi har hatt de siste fire årene.
Kr. 150.000.- i spilletøy veiledende katalogpris og – 20% på grossist pris på klær utover dette.
Pål tar kontakt med UMBRO og prøver på å få økt sponsorsummen.
Det skal også tas kontakt med SWIX og Craft om de er interessert i en avtale.
Sak 6. Terminliste
Terminlisten ble gjennomgått og NorgesCup finalen ble flyttet til 09.12. April slik at den ikke skal
kollidere med VM Herrer.
Terminlisten blir sendt ut til klubbene for å få de siste arrangørklubbene på plass.
Sak 7 Økonomi
Forbundet har flg midler på konto:
Driftskonto: 2.392.101,17
Skattekonto: 39.686,02
Sparekonto: 1.615.855,19
Vi har fått ca. kr 150.000.- i økte Post 2 midler og ca. kr.100.000.- ekstra i utviklingsorientert
Ungdomsidrett.
Gode nyheter (kom etter styremøtet) fra Post 3 fronten også. Vi har fått kr. 226.329.- mer enn i
fjor….
Sak 8 World Curling Congress
NCF vedtok å innstille Bent Å Ramsfjell ti Vice President European Zone.
Pål et utkast til innstilling og sender til Morten.
Bent sender inn CV.
Morten, Hilde og Pål representere Norge i Reno.
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Merknad [TP1]:
Merknad [TP2]:
Merknad [MS3]: Vi bør vel uansett
begrense avtalen til 3 eller 4 år ?
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Sak 9 Uttakskriterier for landslag
Det ble vedtatt uttakskriteriene som er utarbeidet av Sportsjefen med en endring.
VM Herrer:
Vinneren av NM møter Lag Ulsrud i «best av tre kamper» hvor NM finalen regnes som første kamp.
Det betyr at Lag Ulsrud dra til VM hvis de vinner NM eller 2 kamper mot en annen NM vinner.
Uttakskriteriene distribueres til klubbene.
Sak 10 Eventuelt
Lag Rørvik søkte om støtte til sesongen. Laget skal satse på å kvalifisere Norge til VM gjennom
jevnlig trening på is og har fått en sommer treningsprogram av OLT. Laget skal også delta i
NorgesCup og i int. dameturneringer i Sveits.
Styret vedtok å støtte laget med kr. 40.000.- mot at laget benytter OLT sin treningsdagbok og følger
sin oppsatte trenings- og konkuranseplan.
Continental Cup: Canadien Curling Association har tatt over Continental Cup. Det vil nå være annen
hvert år Canada mot Europa og Canada mot Resten av verden. Likt hva de gjør i golf med Ryder Cup
og President Cup. De har økt den totale pengepremien til CAD 100 000. De betaler også alt bortsett
fra reisen over il Calgary. De Europeiske lagene er ikke glade for å ikke får reisen dekket og vurderer
å takke nei.
Nytt av året er at det ikke er lag som blir invitert men nasjoner, slik at det er opp til oss hvilket lag
som vi mener skal representere. De legger derimot ikke skjul på at de regner med at det er Lag
Ulsrud som er ønsket.
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NO

Action

Hvem

Når

Pål
Petter/pål
Petter/Pål
Stål

ASAP

2.4
2.5

Sponsorer, finne ny sponsorkontakt
Juniorcamp Gutter
Camp. YOG tropp
Stål jobber videre med kontakt i TV2
Stål sjekker interessen for Cont.Cup.
Utgifter og praktiske forberedelser med
sosiale medier. Avtale med Petter og evt,
Ingvild
Landslagstrener/coach neste sesong
Utstyrsleverendør

Pål
Pål

Før sesongen

3.1
3.2

Avtale tid for møte 1 ang. Strategiplan
Lage oversikt over anlegg og kommende anlegg

Pål
Dagfinn

Juni
Juni

1,3
1.9
1.10
2.2
2.3

Rullerende

Thomas/Pål Før sommer

NESTE STYREMØTE: Ikke avtalt – Foreslår Lør. 13. Sept. kl. 10.00
Oslo 13. Juni 2014
Referent
Pål Trulsen
Generalsekretær

Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Hilde Stenseth
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Henriette Løvar
Styremedlem
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