REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Onsdag 13.02.2017 kl. 17.30 – 20.30

Sted:

Møterom 2011 Idrettens Hus, Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

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

På Skype:

Stein Mellemseter, Olaug Lundaløkk, Hans Roger Tømmervold, Henriette Løvar

Fravær:

Kai Ove Rønning, Magnus Ramsfjell

Sak.nr.

Action

Hvem

1

Godkjenning av møtereferat fra 12.12.2016

Godkjent

Styret

2

Økonomi
Økonomirapporten for 2016 ble sent ut til
styret.
Umiddelbart ser det bra ut. Ser ut til et lite
overskudd i 2016.
Noe nedgang i Post 3 midler forventes i 2017
pga medlemstall.

Sjekke Andre inntekter post 3990 kr. 303 235.Endring på leie inventar post 6410 fra 2015 til 2016

Pål
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Har fått følgene prosjektmidler fra OLT
Lag Herrer kr. 600.000.Mixed dbl. kr. 100.000.
Rullestol
kr. 300.000.Øremerkede midler til landslagstrener
Kr. 400.000.Det ble en feilfordeling av IT kostnader i fjor
som ble beregnet ut i fra Post 2 fordeling og
ikke antall brukere. Dette gjorde at små
forbund fikk store utgifter til IT samt store
forbund med mange brukere kom
uforholdsmessig billig ut.
Dette blir rettet opp de neste tre år og NCF
sine IT kostnader blir på kr. 97.- de neste tre år

4

Landslagstrener
Thomas Løvold er ansatt som landslagstrener
frem til og med April 2018. Lønn og utgifter
dekkes inn av øremerkede midler fra OLT
samt prosjektmidler.
Han skal ha ansvaret for Herre- Dame- Juniorog Mixed Double landslag.
I tillegg skal han bruke noe tid å hjelpe til i
curlinglinje i Oppdal og evt,. Lillehammer.
Thomas begynne 6. Februar.
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Det utarbeides en arbeidsplan for Landslagstrener.
For sesongen 2017-18 lages en reiseplan etter at Thomas
har vært med å lage en turneringsliste for landslagene.
Thomas vil være mest på is i Snarøyahallen for å trene
lag/spillere og benytte kontoret vi disponerer.
Det må regnes med en del kvelds- og helgejobbing som
godtgjøres med lengere sommerferie.
Side 2
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Anlegg
Haugesund har sendt søknaden til banken
Skal ha et avklaringsmøte i denne uken.
Spillemiddelgarantien behandles politisk i nær
fremtid. Søknaden legges frem for
Formannskapet av Idrettsenheten.
Søknaden er sendt.
Endelig søknad til KUD, ang disse
programsatsningsmidlene, sendes denne uken.
Byggesøknaden er sendt til Kommunen, via
arkitekten.
Fredrikstad Winter Classic arrangert med
stort oppmøte og ordfører på plass.
Glenn Johansen har senere hatt kontakt med
Østfold Idrettskrets
Bergen: Fortsatt veldig aktuelt. Foreløpig litt
løse skisser.
Froland
Ingen nyheter

Pål tar kontakt med klubben og avtaler klubbmøte for å
lage en lokal aksjonsgruppe. Viktig med lokalt
engasjement.
Samtidig prøver vi å få et møte med utbygger.

Campus Sognsvann:
Ingen nyheter
Referat styremøte NCF
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Valle Hovin:
NCF vært i møte med KID
Det er etablert en prosjektgruppe i KID
Curling lagt inn som opsjon hvor kostnader
med en curlinghall synliggjøres.

6

Rent Forbund
Avtalt møte for innledende samtaler med
Antidoping Norge 21. Februar for å bli et Rent
Forbund
Utøvere bør ta nettkurset Ren Utøver
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Stål har vært i kontakt med Steinar Helgesen i KID, Lag
Fasting i LIK.

Idrettens styrebarometer
Spørreundersøkelse fra NIF til Særforbund for
å gi en bedre innsikt i eget forbund og mot
NIF.
Fire svar fra styret og ingen fra
administrasjonene gå et tynt grunnlag.
Vi scorer som ventet lavt på innovasjon og
nytenkning ellers så scorer vi litt høyere enn
gjennomsnittet i SF.
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Stål

Morten og Pål

Thomas får ansvaret for at landslagsutøvere har tatt nett
kurset
Sjekke status i forhold til strategiplan,
Første møte etter tinget lage et kurs for styremedlemmer
som gir innsikt i Norges Idrettsforbund.
Ble utfordret på tinget i 2016 om en plan for toppidrett.
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Curlinglinje på Oppdal
Oppdal Videregående starter en landslinje for
toppidrett med fordypning i curling fra høsten
Tilbudet gis i alle studieretninger fra
studiespesialisering til yrkesfag.
To treningspass i uken på dagtid tre på
kveldstid og med både fysisk og mentale
treningsopplegg på skolen.
Oppstart høsten 2017.
Søknadskjema ligger på nettet
Dame- og ungdomssatsing

Informasjon legges ut på vår hjemmeside og på
facebookside.

Pål
Petter

Landslagstrener deltar på samlinger.

Thomas

Tas på neste møte pga sykdom og deltagelse i Junior VM
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Endringer av satser for tilskudd til nye anlegg
NIF foreslår til KUD nye økte satser.
For curling innebærer det økning fra 7,5 mil.
til 10 mil. for et 4 banersanlegg. Må fortsatt
holde seg innenfor 30% av totalkostnaden

NCF sender brev til NIF å støtter forslaget

Petter
Magnus
Grethe
Dagfinn/Pål

Sak 11

Eventuelt
Digitalisering av årbøker
Tilbud fra Iron Mountain på scanning av
årbøker i søkbar PDF/A format.
Prisen ligger på kr. 14. – 16.000.-

Styret gav fullmakt til digitalisering av årbøker såfremt det
endelige tilbudet ender på det som har blitt anslått.
Det hentes også inn et konkurrerende tilbud.

Sak 9
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Årsting på Hamar 10.-11. Juni
Vil prøve å få WCF representant til Hamar for
å informere om ECF sine prgram for
klubbutvikling, drift av haller, junior progra,,
stepping stone etc.
Søknad fra Trondheim CK om å få bruke
Marina Hauser i NM Mixed og Mixed Dbl.
avslås pga av at NM er uttak til VM og hun er
ikke spilleberettiget for Norge.
Søknad fra Hedmarken CK å bruke en jente
som er for gammel i Kids klassen i Kids
turneringen på Jar.
NCF anbefaler at hun kan få spille. Dette er
opp til arrangørklubben da Kidsklassen ikke er
et NM

Pål
Bestille hotell
Sjekke med Darell Ell fra WCF om han kan komme.

Pål
Brev sendes til Trondheim CK

Pål
NCF tar kontakt med Hedmarken og Jar CK

Curlinglinje på NTG Lillehammer
Det arbeides for at det skal etableres en
curlinglinje på NTG Lillehammer.
Samarbeid mellom NTG og Lillehammer
Curlingklubb har kommet langt.
Det har blitt søkt om midler fra NIF og vi har
fått positive signaler. Lillehammer CK leter
etter trener som skal ansettes samtidig.
De vil satse på lokale elever i første året.
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WMDCC og WSCC 2019 i Sørmarla Arena
Kontraktforslag fra WCF er mottatt
Kontrakten sendes styret.

NESTE STYREMØTE :

Mandag 24 April kl 17.30 – 20.30 Ullevål
Lørdag 20 Mai kl. 10.00 – 15.00 Ullevål forberedelser til Tinget (alle møter på 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

