REFERAT FRA STYREMØTE I NCF
Dato:

31.10.2015 kl. 10.00 – 15.00

Sted:

Ullevål

Innkalt av:

Morten

Referent:

Pål

Tilstede:

Morten Søgård (President), Stein Mellemseter, Stål Talsnes, Dagfinn Loen
Magnus Ramsfjell, Olaug Lundaløkk

Fravær:

,

Thomas Løvold, Henriette Løvar, Hilde Stenseth, Hans Roger Tømmervold

Sak.nr.
1
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Action
Godkjenning av møtereferat fra 24.08.2015
Søknader om støtte til rekruttering og
juniorsastsing

Referat styremøte NCF

Hvem

Godkjent
NCF har aldri mottatt så mange søknader og fra så
mange klubber. Styret anser det som positivt at
klubbene satser på rekruttering og juniorcurling.
Styret gikk gjennom alle søknadene og måtte finne en
mal for fordeling av midler.

Side 1

Styret

Når
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Flg. Jr,lag blir tildelt turnerinsstøtte på kr. 30.000.Lag Oppdalsbanken, Lag Myran, Lag Foss, Lag
Forbregd, fra Oppdal.
Lag Magnus Ramsfjell fra Jar CK
Lag Maia Ramsfjell fra Stabekk CK
For Lag Magnus Ramsfjell og Oppdalsbanken kan det
deles ut et tilleggsstipend på kr. 10.000.- for deltagelse
i turnering på Champions Tour for seniorer.
Turneringsstipend på kr. 15.000.-for Yngre Jr. tildeles:
5 lag fra Oppdal
1 lag fra Trondheim
2 lag fra Lillehammer
1 lag fra Hamar.
Rekrutteringstilskudd på kr. 10.000.- til klubbene
utbetales mot dokumentasjon på avhold tiltak med
antall tiltak, deltagere og planer om oppfølging til:
Haugesund CK
Bygdøy CK
Lillehammer CK
Hamar CK
NGBCC
Jar CK
Trondheim CK
Oppdal CK
Referat styremøte NCF
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Curlinggymnaset på Oppdal tildeles kr. 50.000.- for
sesongen 2015-16
OACK tildeles kr. 25.000.- i støtte til curlingskolen
2015-16
3 Juniorsamlinger i samarbeid med Oppdal CK og NCF
blir tildelt kr. 30.000.- pr samling. Samlingene skal
være åpen for alle klubber. Reisetilskudd for tilreisene
lag søkes separat til NCF.
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Økonomi
Økonomien er solid.
Stadig bytte av regnskapsmedarbeider på
NIF-Regnskap har gjort at regnskapet har flere
feil.
Blant annet viser regnskapet en
leverandørgjeld på ca. 900.000.- Dette er feil i
tillegg er et ikke inntektsført overføring fra
OLT på prosjektmidler og stipender for
herrelaget.

Referat styremøte NCF

NCF sender tildelings brev til klubbene og ber om
faktura på tildelt beløp.

Pål

Gjennomgang av regnskapsrapporten før utbetaling av
rekruteringsstøtte.
Ny regnskapsrapport sendes styret.
Opprydning av posten leverandørgjeld.

Pål
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I tillegg er det noen dobbel førte og dobbelt
betalte poster.
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Årsting Haugesund

Mangler fortsatt noen svar fra gruppearbeidet.
Sender mail til tingdelegatene for å få inn de siste.

Pål
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Arbeidsfordeling i Styret 2015-16

Morten
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Ungdomsutvalget
Magnus informerer om etableringen av
ungdomsutvalget. Utvalget består av:
Magnus Ramsfjell (skip), Elias
Høstmæhlingen LCK, Mari Forbregd (OCK),
Victor Bergerskogen (HCC), Olav Kringlebotn
(HCK). Coach er Petter Moe.
Utvalget har hatt et skypemøte.

Det settes opp en arbeids og ansvarsfordeling i styret
som distribueres
Skal jobbe med: Skape et godt juniormiljø
Samlinger
Mix og Match avsluttningsturnering
Lage en egen fane for utvalget på hjemmesiden.
Informere på facebook
Fysisk møte i utvalget under NCF årsting.
Mix og match turneringen skal favne bredt.

Petter
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Anleggsutvalget
Haugesund

Fredrikstad

Referat styremøte NCF

Magnus

Dagfinn
Jobber med plantegninger.
Har fått dispensasjon fra reguleringsplanen
Byggestart ant. Før 17. Mai.
NGBCC jobber godt med politikere og media for å
komme med i anleggsplanen
Side 4
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Hamar

Funnet perfekt bygning på Stange.
Jobber med finansiering, portabelt isanlegg og tekniske
planer.
Oppstart til neste sesong.

Asker

Ikke skjedd noe. Vi ber om et møte for å sjekke status

Telemark Idrettskrets

Har sendt brev for å sjekke behov. Vi svarer på brevet

Campus Sogsvann

Møte med NIF og OLT fredag 6.11.

Bodø

Fått henvendelse fra Bodø på en curlingflate i
forbindelse med ny ishall. Vi svarer

Åsane Bergen

Skal bygges en ny ishall hvor curling er i planene
NCF sjekker status. Idrettsprsidenten skulle formidle
kontakt med Trond Moen.

Konsepthallrapporten

Leif Øhman har kommet med supplerende og
korrigerende opplysninger som vil bli brukt i en
oppdatert versjon.
Øhman ber om å få bruke deler av den i hans
engasjement i WCF.
Sjekkes om det er OK for rettighetshavere.
Det sendes minst 4 kamper fra NC2 på Oppdal
Noe dyrere enn forrige sesong pga svak norsk krone.

TV sendinger fra Oppdal

Referat styremøte NCF
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Mixed Double

Fremtidige mesterskap
 YOG 2016 12.-21 Feb. Lillehammer

Sørmarka Arena er interessert i å søke
WMDCC/WSCC i 2018 og WMCC2022
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Det lages brev som sendes klubbene får å få kartlagt
utøvere som er interessert i å satse på Mixed dbl og i
tillegg oppfordre klubber til å arrangere Mixed dbl.
konkurranser
NCF sportslige utvalg vil lage en sportslig plan frem
mot OL 2018 og til VM i 2016 og 2017.
NCF vil søke OLT om prosjektmidler som kan
underbygge en satsing frem mot OL2018.

Laget fra Norge er innstilt til OLT og vil bli
offentliggjort sammen med de andre idrettsgrenene i
Januar.
Planlegning går bra og grensjef Høstmæhlingen har full
kontroll.
NCF bidrar med Gen.sekr. til disp. for arrangøren
under lekene.
Styret støtter Sørmarka Curlingklubb og Sørmarka
Arena sin søknad og vil sende en «letter of intrest»
til WCF
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Eventuelt
Nytt resultatsystem

NCF har gått til innkjøp av nytt live resultatsystem.
Systemet vil bli brukt på alle NCF sine turneringer og
mesterskap. Systemet tilbys også klubber for lokale
turneringer mot en liten fee til utvikler.

60 års jubileum 21. Februar

Jubileet vil bli markert på neste års Årsting til NCF

Neste års Ting

Vil bli i Oslo området i Juni. Maå komme tilbake til
dato pga den bestemte datoen 4-6. Juni kolliderer med
NIF sitt ledermøte i Oslo.

NCF kontor på Ullevål.

Ny kontrakt signert for 10 år. Kr. 16.000.- i året inkl.
park.plass og bod samt tilgang til en del fellestjenester.
NCF har flyttet kontor og fått et litt større kontor. Har
nå fått plass til en liten xtra arbeidsplass som står til
disp. Fortsatt i 3. etg.

Nye Kosteputer

NCF stiller seg bak WCF sin behandling av saken og
har tiltro til at WCF kommer til den rette besluttningen.
NCF vil sende ut en anmodning til lagene i NorgesCup
om å ikke bruke koster med directional fabric.

NESTE STYREMØTE

10. Desember kl. 18.00 (skypemøte)

Første styremøte i 2016: Lørdag 20.Feb. kl. 14.00 Lillehammer
Referat styremøte NCF
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Morten Søgård
President

Stein Mellemseter
Visepresident

Stål Talsnes
Styremedlem

Hilde Stenseth
Styremedlem

Dagfinn Loen
Styremedlem

Henriette Løvar
Styremedlem

Ullevål 06.11.2015
Pål Trulsen Referent.
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