REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Lørdag 18. Juni 18.30 – 21.00

Sted:

Teams/Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

På Ullevål:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen

På Teams:

Stål Talsnes, Ståle Rian, Hans Roger Tømmervold, Kjetil West, Mari Forbregd

Petter Moe under Klubbutvikling
Fravær:

Sak.nr.

Action

Sak nr. 1
Godkjenning av møtereferat fra 18.04.2020

Ingen merknader

Sak nr. 2
Godkjenning av dagsorden

Ingen inhabilitet
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Hvem
Styret

Side 1

Når
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Sak. Nr. 3 Overgang av NIF konsernkonto fra DnB
til Sparebanken 1
NIF har besluttet å bytte bank fra DnB til
Sparebanken 1. Årsaken er at Sparebanken 1 er
den største sponsoren til idretten og at de har noe
bedre digitale løsninger. Spiller nok inn at både
Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund har
byttet

Vedtak 18.06.2020
Styret er kjent med innholdet i avtale om
konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1
Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i
nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser
som følger av dette, herunder aksept av
solidaransvar.
Styret vedtar at Norges Curlingforbund er solidarisk
ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) som
hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende
selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som
måtte oppstå under konsernkontosystemet.
Styret gir President Morten Søgård fullmakt til å
skrive under deltakererklæringen.

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.
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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.
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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
OLT. Enkeltspillere får et økonomisk bidrag fra NCF
i tillegg til at det arrangeres treningssamlinger.
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.

Tilskudd til utøvere i landslagstroppen kr. 15.000.De skal brukes til deltagelse i curlingturneringer
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 evalueres 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.
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Det lages en markedsplan som omfatter bruk av
Ståle, Linn
sosiale medier, pressemeldinger, drift av hjemmeside
og en sponsor/samarbeids plan som presenteres på
Tinget i August.
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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

Klubbutvikling
Lages en ferdig klubbutviklingsplan til neste
styremøte

Sak 6 EM 2020 Lillehammer
Kontrakt ferdigforhandlet
Det er laget en avtale mellom Norges Curling
Forbund og Lillehammer Curlingklubb for
gjennomføring av mesterskapet.
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Opprettelse av en gruppe med deltagere fra styret,
administrasjonen, klubber og gjerne eksterne.

Distribueres til styre i forkant av møte for
kommentarer.
Styret ønsker tilbakemelding på økonomiske
intensiver og rapporter.
Antall nye medlemmer, resultater av rekruttering,
oppstart av nye prosjekter etc.

Styret vedtok å skrive under kontrakten med WCF
Site visit fra WCF 17.-18. August hvis
Helsemyndighetene tillater det.
Frivilligrekruttering har startet

Side 4

Petter

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Avtalen beskriver både NCF og LCK sine
forpliktelser
Sak 7 NCF Ting
Hvis ikke situasjonen endrer seg vil NCF
Program lages ferdig til neste styremøte.
gjennomføre Årstinget på Gardemoen som planlagt Regnskapet revideres og sendes kontrollutvalget
29.-30. August
Arild Aaserud fra Arildsborg vil holde en presentasjon
av anlegget av curlinganlegget i Fredrikstad.
Alle i styret kommer på tinget.
Sak 8 Eventuelt
Terminliste fremlagt og godkjent

Gen. Sekr. Fordeler turneringer og mesterskap til
klubber

Universiaden 2021 Luzern

NCF har meldt på både jente- og guttelag. Kan trekke
oss hvis det blir for kostbart.

VM Mixed Double I Kisakallio Finland

Lag påmeldt, men deltar kun hvis vi har spillere som
ikke spiller på landslaget.
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NESTE STYREMØTE : 11. August kl. 17.30 – 20.00
Fokus på forberedelser til tinget.

Morten Søgård
President
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Dagfinn Loen
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Grethe Brenna
Styremedlem

Ståle Rian
Styremedlem
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Mari Forbregd
Styremedlem

