REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Lørdag 18. April 09.30 – 12.00

Sted:

Teams

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

På Teams:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes, Ståle Rian,
Hans Roger Tømmervold, Kjetil West,
Petter Moe under Klubbutvikling

Fravær:

Sak.nr.
Sak nr. 1
Godkjenning av møtereferat fra 21.03.20

Sak nr. 2
Godkjenning av dagsorden

Referat styremøte NCF

Action

Hvem

Ingen merknader
Signeres ved første mulig anledning

Styret

Ingen inhabilitet

Side 1

Når
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Sak. Nr. 3 Konsekvenser og tiltak pga Korona
virus
NCF ting på Lillehammer 6.-7. Juni utsettes til etter
ferien og holdes på Gardemoen

Vi har booket Comfort Hotel Runway 29.-30. August.
Avbestillingsfrist uten kostnader 20. Juni

.
Pål

Ingen permiteringer.
Petter tilbake fra pappaperm 8. Juni
Thomas pappaperm til ut i September
Ferie i Juli.
Sak 4 Økonomi
Årets regnskap vier et underskudd på kr. 724.772.Mot 2018 et overskudd kr. 629.496.-.
Regnskap endelig mottatt 12.6. og sendt videre til
Revisor.
God Likviditet
Fått kr. 60.000.- i kompensasjon for tapte
startkontingenter.
Sak 5 Ny strategiplan 2019-2022
Sportslig plan.
Ny landslagsmodell for Herrelandslaget.
Landslagstrener og Sportsjef tar ut enkelt spiller til
en landslagsgruppe sammen med stipendlaget fra
Referat styremøte NCF

En del av underskuddet kommer av mangel på
periodisering, mindre Post 3 midler og flere ansatte.
Har endret avdelings- og prosjektnummer ved
årsskifte slik at regnskap og budsjett stemmer
overens.
Lage 2 årig budsjett

Tilskudd til utøvere i landslagstroppen kr. 15.000.De skal brukes til deltagelse i curlingturneringer

Side 2

Pål

Pål
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OLT. Enkelt spillere får et økonomisk bidrag fra NCF
i tillegg til at det arrangeres treningsamlinger.
Det skal maks være 15 spillere i troppen inkl.
stipendlaget. Spillere som aspirerer til troppen vil
også få beskjed og om hva som skal til for å komme
inn i troppen.

I tillegg betaler NCF startkontingent i Int. turneringer
for inntil 4 turneringer for hvor lag som har spillere i
landslagstroppen.
Landslagstrener sender ut brev til aktuelle utøvere
hvor det beskrives krav til utøver og NCF.

Thomas

Landslagstroppen evaluere 2 ganger pr sesong hvor
det er mulig å spille seg både ut og inn.
Målet er på sikt å få overført denne
landslagsmodellen til Junior – Damer – Mixed Double
Markedsplan
Ståle presenterte en sponsorplan for NCF
Sponsorplanen inkluderer Integrering av klubber,
haller og spillere.
En felles markedsføring av NCF sine
samarbeidspartnere i alle haller, i alle klubber og
av alle landslagsutøvere.
NCF vil fokusere på avtaler for relasjonsbygging og
profilering

Referat styremøte NCF

Ståle og Siv lager en markedsplan som omfatter bruk
av sosiale medier, pressemeldinger, drift av
hjemmeside og en sponsor/samarbeids plan som
presenteres på Tinget i August.
Opprettelse av en gruppe med deltagere fra styret,
administrasjonen, klubber og gjerne eksterne.

Side 3

Ståle
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Klubbutvikling
Strategiplan for klubbutvikling
Delmål 1
Kompetanse i klubb med Para og
ungdomskontakter
Hvordan motivere klubbene i utvikling av klubb
Delmål 2
Ismaking

Delmål 3
Parcurling
Min. 2parautøvere i hver klubb/hall

Delmål 4
Sportslig ledere og klubbtrenere
Alle klubber skal ha sportslig leder og klubbtrener
Trenerkurs og gjennomgang av trenerløype i alle
haller/klubber
Definisjon av lag coach

Referat styremøte NCF

Konkretisere hva som blir gjort.
Klubbesøk, kursing

Petter

Ismaker kurs, lag et ismakerforum på nett,
sertifisering av ismakere for å arrangere NCF
turneringer.

Petter

Kursing av klubber
Legge til ette for samarbeid mellom klubber på
trening.
Økonomisk støtte fra NCF for antall nye utøvere

Peter
Peter/Pål

Mentorordning for sportslig leder
Trener og aktivitetsleder kurs tilbys i alle haller

Petter
Petter

Lag en definisjon på de viktigste oppgavene til en
lagcoach i daglig trening og i turneringer

Petter

Side 4
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Coache pool
Alle juniorlag som spiller turneringer bør ha egen
coach som følger laget. En coache pool kan tilby
coacher til lag i klubber som ikke har tilgang på
coach.
Sak 6 EM 2020 Lillehammer
Venter på svar fra KUD på søknaden om
arrangement støtte for Internasjonale mesterskap.
Frist for avbestilling av hotell er flyttet til 15
august.
NCF og WCF går inn med kr. 200.000.- hver i
underskuddsgaranti

Tilsagn fra KUD kom 15.Mai. Pengene blir utbetalt til
NCF når vi kommer tilbake med ferdigsignert
kontrakt, tidspkt for tildeling og budsjett.
KUD vil tillate bruk av midler til planlegging.

NESTE STYREMØTE : 18. Juni kl.
Fokus på Strategiplan 2020 – 24, innspill på klubbutvikling fra Petter, Ungdomsplan Mari/Petter
Tingpapirer – Regnskap – Budsjett
Landslagsmodell Herrer
Rekruttering

Morten Søgård
President
Referat styremøte NCF

Dagfinn Loen
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Ståle Rian
Styremedlem
Side 5

Mari Forbregd
Styremedlem

