REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

Lørdag 21. Mars 2020 kl. 09.30 – 11.30

Sted:

Skype

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

På Skype:

Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Dagfinn Loen, Stål Talsnes, Ståle Rian, Mari Forbregd,

Hans Roger Tømmervold, Linn Githmark, Rune Lorentsen, Kjetil West,
Thomas Løvold under Sak 8 Landslagsmodell

Fravær:

Sak.nr.
Sak nr. 1
Godkjenning av møtereferat fra 21.01.20

Sak nr. 2
Godkjenning av dagsorden
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Action

Hvem

Ingen merknader
Signeres ved første mulig anledning

Styret

Ingen inhabilitet
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Sak.3 Konsekvenser og tiltak pga Korona virus
Tiltaksordning fra Regjeringen på bortfall av
inntekter av arrangementer på 600 millioner.
NIF IT lager en søkerplattform som skal være klar i
løpet av uke 13. Det skal avklares raskt den
praktiske oppfølgingen av denne støtten og
hvordan dette skal fordeles . Midlene gjelder for
bortfall av inntekter i Mars og April.
Permittering
Styret besluttet og ikke permittere foreløpig.
AU fikk fullmakt til å vurdere om det er grunnlag
for permittering hvis dette blir langvarig.

Gjelder kun for arrangementer over 50 personer.
Er det kun deltagere eller gjelder de også
arrangørstab og frivillige?
Vi ordningen gjelde bortfall av inntekter til events?
Kan kun klubber og særforbund søke eller kan også
AS som Leangen og Curlingbaner søke?

Pål sjekker

Pål sender brev til ansatte om at det foreløpig ikke
blir permittering og at AU vil vurdere dette hvis det
ikke er noen endringer etter påske.

Pål

Pål sjekker med OLT om avlysning av VM Herrer og
VM Mixed Double vil få innvirkning på
stipendutdeling neste sesong.
MD laget er i øyeblikket rangert som nr. 1 på World
Curling Tour.

Pål holder
kontakt ed
OLT og Ståle
Frey.

Landslagstrenere tar kontakt med lagene sine og
evaluerer sesongen og legger planer for neste
sesong. Vil avslutningen på denne sesongen ha
innvirkning på neste sesong.
Stipendutdeling fra OLT
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Herrelaget fikk en 6. plass i EM etter en
diskvalifisering i kampen mot England. Med seier mot
England ville Norge vært nr. 2 etter grunnserien med
siste stein i 1 omg. mot Sveits.
Rullestollaget ble nr. 5 i VM etter en god RR. Laget er
klar for PL 2022. De vil antagelig få B-stipend men det
vil ikke bli noen økonomiske konsekvenser da det
som bortfaller i B-stipend blir erstattet av høyere VI
stipend.
Sak 4 Økonomi
Utkastet til Årsregnskapet viser underskudd på
kr.917.138.Likviditeten er fortsatt god
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Pål sjekkerårsregnskapet sammen med IRK.
Er lån til AS Curlingbaner lagt inn som utgift og ikke
på balansen
Tilskudd fra OLT/IOC til YOG ble utbetalt i 2018 men
stort sett brukt i 2019. Burde ha vært periodisert.
Utgifter til bruk av juridisk hjelp til Ndr. Glomma ang
ny hall skal på oppsparte midler for nye anlegg.
Det ble innvilget en støtte på kr. 200.000.- til VM
Mixed Dbl og Senior i Stavanger.

Pål tar et møte
med IRK

Lage 2 årig budsjett

Pål

Purre IRK på å få lagt inn nye avd og prosjektnummer
i Visma Expence

Pål
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Sak 6 EM 2020 Lillehammer
Morten har hatt flere telefonmøter med
Generalsekretær Colin Grahamslaw i WCF ang.
økonomi for EM.
Vi har søket KUD om midler i en ordning som KUD
har for mindre forbund med små
markedsinntekter. Vi har fått positive signaler, men
de kan ikke gi tilsagn før tippemidlene er fordelt i
slutten av April.
WCF er villig til å ta sjansen til å vente på tilsagnet
fra KUD og i tillegg til å være med på å ta en del av
den økonomiske risikoen.
Morten har i tillegg fått forhandlet bort en del
utgifter og da har kommet frem til et budsjett som
vi kan arrangere EM uten for stor økonomisk risiko.
Lillehammer har også fått tilsagn om økonomisk
støtte fra Kommunen og venter på tilsagn fra Fylke.
SAK 7 Forvaltningsordning
NIF ser på fordeling av Post 2 midler. Idrettsstyret
vedtok endring av forvaltningsordningene uten å
ha sett på konskvensene, såpesielt for de små
forbundene.
Noe av uklarhetene er at de ar gått fra aktiv medl.
til utøver og det er ikke helt klart hva eb utøver er.’
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Kontrakt med WCF vil bli skrevet under forutsetning
av at vi får midler fra KUD og Fylke og WCF er med å
ta en del av risikoen ved et evt. underskudd.

Morten,
Dagfinn,
Pål

Arbeidsutvalget får fullmakt til å sluttføre
forhandlingene og skrive kontrakt under ovennevnte
forutsetninger.
Så fort kontrakten er underskrevet begynner
rekruttering av frivillige og avtale med WCF om site
visits.

Svare på skjema fra NIF etter høringsmøte
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NIF jobber med å forbedre datagrunnlaget for
medlemsmassen slik at de er bedre i stand til å
kategorisere medlemsmassen. Det vil nok ikke
være klart til årets fordeling. Årets fordeling er da
bessert på 2019 tall.
NCF har hatt en høringsrunde med NIF og fått
tilbakemelding etter møte som vi skal kommentere
og returnere.
SAK 8 Eventuelt
NCF Ting Lillehammer 06.-07. Juni
NIF sitt ledermøte er 05.-06. Juni slik at vårt ting
starter med lunsj kl.13.0 – 14.00

SAK 8 Eventuelt
Ny landslagsmodell herrer
Lagt frem ny landslagsmodell for herrer med et
lag(stipendlaget) og enkeltspillere i en
landslagstropp. Landslagstroppen har 2 samlinger i
løpet av sesongen og NCF støtter økonomisk
utøvere i landslagstroppen. I tillegg vil NCF støtte
med å dekke turneringsavgiften for WCT Europe
turneringer for lag med spillere i landslagstroppen.
Utøvere som får tilbud om å være med i troppen
får spørreskjema fra NCF hvor de klargjør for sin
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Sendes ut invitasjon til klubbene men tas forbehold
om utsettelse pga Korona.
Sjekke avlysningsbetingelser hos Scandic Victoria.
(kan avlyses uten kostnad innen 10. Mai)

Lage spillerkontrakt
Skejma til utøvere
Turneringsoversikter

Thomas/Pål

Ståle/Linn
Se på muligheter for hvordan vi kan få til et
markedssamarbeid for en landslagstropp som også
inkluderer curlinghaller, klubber og NCF
Se på statuttene hva som må endres.

Pål
Side 5

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
satsing. Det vil bli satt krav til treningsmengde,
turneringspill, treningsdagbok og testing.
Lovende juniorlag inviteres på samlinger

NESTE STYREMØTE : 18. April 2020 kl. 09.30 – 12:30
Fokus på Strategiplan 2020 – 24, innspill på klubbutvikling fra Petter, Ungdomsplan Mari/Petter
Tingpapirer – Regnskap – Budsjett
Landslagsmodell Herrer
Rekruttering

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

