REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

26.04.2014 kl. 09.30 – 15.00

Sted:

Ullevål stadion Møterom 2011

Innkalt av:

Pål

Referent:

Pål

Tilstede:

Fravær:

Morten Søgård (President), Dagfinn Loen, Thomas Løvold, Hilde
Stenseth, Stein Mellemseter , Hans Roger Tømmervold,
Stål Talsnes og Henriette Løvar

Anne Sesaker, Kim Ellertsen

Sak 1. Godkjenning av referat
Referat fra styremøte 13.03.14 ble godkjent.
Sak. 2 WWHQCC Lillehammer 2014
Det ble levert ut et forslag på organisasjonsplan for arrangementet.
Det er av WCF satt opp en tidsramme på mesterskapet fra lørdag 1. til torsdag 6 November.
Dette kan virke noe kort med 12 lag.
Hvis det skal forlenges på de starte tidligere pga av andre arrangementer i Lillehammer.
Pål tar kontakt med Keith Wendorf om dette.
Heidi Bråthen Fagkonsulent i Idrett for funksjonshemmede Hedmark og Oppland har tatt på seg
ansvaret for transport.
Thomas og Pål avtaler møte med Lillehammer gjengen og YOG org. for å få satt organisasjonen.
Sak 3 Media og PR. fremover
Stål har hatt med møte med Bjørn Tålesen i TV2 ang. curling på TV2 fremover. TV 2 kunne være
interessert i å sende kamper på landslagsnivå men ikke nasjonale turneringer med mindre vi betaler
produksjonen
TV2 er veldig fornøyd med seeroppslutningen på curlingsendingene. Det er de mest populære
sendingene på TV2 sport på søndagene.
Styret mente at sendingene på TV2 sport koster mer enn det smaker. Utgiftene til NM Trondheim ble
på ca. 200.000.- Utgiftene halveres med turnering i Snarøya/Jar.
WCF ser på muligheten til en World Tour. Vanskelig å få til samarbeid med Canadiske
Curlingforbundet og med World Curling Tour.
De er i sonderinger med Championstour (Armin Harder) i Europa.
Stål jobber videre med TV2
Thomas ser på utgiftene med a gjøre Facebooksiden til NCF slik at alle får se nyhetene som blir lagt
ut i tillegg til å sjekke begrensninger/muligheter med Twitter etc.
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Sak 4. Økonomi
NCF har kr. 2.869.556.45 på driftskonto
kr. 1.615.855.19 på sparekonto
Mottatt 90% av fjorårets sum av Post 2 og Post 3 midler fra NIF. Resterende blir utbetalt til høsten.
Håper på en økning pga av økende medlemstall.
Har fått prosjektmidler fra OLT til herrelaget for vårsesongen og sendt inn søknad om stipend til
herrelaget.
Sak 5 Landslagssjef
Pål har fungert som landslagssjef herrer denne sesongen. Vi er på leting etter en ny trener/coach.
NCF har tatt kontakt med WCF v/Scott Arnold for å sondere markedet. Fikk tilbake en
stillingsbeskrivelse som han var med å lage for Latvia.
Han skal forhøre seg blant Canadiske kandidater.
Dette er et ganske stort økonomisk løft. Kan for dreie seg om 1 mill. i året for å få den rette treneren.
Meningen er at treneren også skal være tilgjengelig for rekrutt/junior og damelag.
Pål tar et møte med OLT for å høre om de kan være med å hjelpe økonomisk. Stillingbeskrivelse må
også utarbeides
Sak 6. Sponsorer
Denne sesongen har NCF hatt Pentagon, AS Curlingbaner og UMBRO som sponsorer.
Det er et vanskelig marked og vi trenger hjelp av profesjonelle aktører.
NCF har tatt uformell kontakt med Skøyteforbundet om et samarbeid.
Avtalene går ut etter sesongen og må fornyes.
Pentagon virker interesserte.
Utstyrsavtalen med UMBRO går også ut.
Pål lager en oversikt over spilleantrekk som behøves frem til neste OL og tar kontakt med
leverandører.
Sak 7 Eventuelt
Anleggsutvalg
Dagfinn delte ut og gikk igjennom forslaget tikl anleggspolitisk plan.
Styret kommer med tilbakemeldinger til Dagfinn på evt. endringer.
Målet er å ha det klart til å presenterer på tinget.
Konsepthallrapporten bør oppgraderes. Dagfinn tar kontakt med COWI v/Bent og Eigil.
Pål lager en oversikt over kontaktpersoner i haller og sender til Dagfinn.
Dagfinn utarbeider en oversikt over antall brukere i hallene
World Curling Congress WCC
Årets WCC blir holdt i Reno Nev. USA 4.-8. Sept.
Vi har 3 delegater. WCF betaler opphold og mat under oppholdet.
Morten, Hilde og Pål blir våre representanter.
Ledermøte i NIF Bergen
Som vanlig tilfaller NIF Ledermøte samme helg som vårt Forbundsting.
Morten drar på ledermøtet på fredag og kommer direkte til Oppdal fredag kveld.
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Pål melder på Morten.
Lønn Gen.sekretær
Lønnen til Generalsekretærene ble regulert med 8,5%. Den ble ikke regulert i fjor.
Lønn til utviklingskonsulent blir regulert etter 3,5% ihht vanlig lønnsvekst.
Sak 8 Forbundstinget 2014 i Oppdal
Workshop: Rekrutering og OL/VM effekt. Hvordan utnytte effekten ?
Styret v/Stein utarbeider et program for workshop.
Anleggsutvalget informerer om utvalgets arbeide.
Stein Erik Mattsson blir invitert som ordstyrer og har sagt ja.
Morten utarbeider styrets beretning og distribuerer det til styret før utsendelse til klubber og
delegater. Dokumenter skal sendes ut senest 10.4.2014
Programmet endres. Vi begynner med de formelle sakene (SAK 1-5)
Thomas utarbeider forslag om endringer av NorgesCup.
Stein Erik Mattson skal lage et forslag til to årlige tingperioder og konsekvenser av dette.
Skal være klart i god tid før utsendelse av tingpapirer.
Forslag fra Halden:
9.1 Reglement og gjennomføring av turneringer: Styret enig og forslås oversendt turneringsutvalget.
9.2 Turneringsinvitasjon på hjemmesiden: Styret enig og foreslås oversendt styret.
9.3 Spredning av Yngre Jr. og Kids: Styret enig og foreslås oversendt arrangørerklubbene.
9.4 Begrensninger på lag i NC: NCF ønsker ikke å begrense antall lag og støtter ikke forslaget.
Klubbkontingenter
0 -9
medlemmer kr 1.000 ingen økning
10-49
medlemmer kr 2.000 økning til 3.000.50-99
medlemmer kr 3.000 økning til 4.000.Over 100
medlemmer kr 4.000 økning til 5.000.Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året.
Budsjett:
Endringer:
Internett/Media til kr. 50.000
Anleggsutvikling/fond til kr. 100.000.Valgkomite
Bent Ramsfjell trekker seg som formann og Styret foreslår å spørre Flemming Davanger
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NO
1.1
1,3
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Action
Workshop: Rekrutering
Utnyttelse av OL effekten

Hvem
Stein

Når
Tinget

Sponsorer, finne ny sponsorkontakt
Juniorcamp Gutter
Camp. YOG tropp
Møte med arrangørstab til YOG Avtale
Stål jobber videre med kontakt i TV2
Utgifter og praktiske forberedelser med sosiale
medier
Landslagstrener/coach neste sesong
Utstyrslverendør
Sponsoragent
Hallfond i NCF regi
Sjekke aktivitet i klubbene
Oppgradering av konsepthall
Planlegge workshop ang. rekrutering og OL/VM effekt
Styrets beretning
Forslag til ny NorgesCup/Eliteserie
Innstilling fra lovutvalget ang. toårige tingperioder
Utsendelse av tingdokumenter

Pål
Petter/pål
Petter/Pål
Thomas/Pål
Stål
Thomas

ASAP
Før tinget
Før tinget
Uke uke 17
Rullerende
Før tinget

Pål
Pål
Pål
Dagfinn
Dagfinn
Dagfinn
Styret
Morten
Thomas
S E Mattsson
Pål

Før tinget
Før tinget
Før tinget
Før tinget
Høsten
Til tinget
9.5.
9.5
9.5
10.5

NESTE STYREMØTE: Ikke avtalt – avtales etter valget på Tinget.
Oslo 26. april 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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