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Møtereferat – Fighter Kickboxingklubb
Styremøte 4/2020
Dato/tid:
Mandag 22. april kl 1600
Innkalt av:
Anne Randi Laingen
Innkalte
deltakere:

Sted:
Teams (video)
Ordstyrer
Anne Randi Laingen

Referent:
Anne Randi Laingen

Philippe Béal, Marianne Syvaldsen Øren, Kristine Lofthus, Dag Landewall, Una Voss
Christophersen, Vibeke Røssum, Daimi Akin, Mette Solli

Sak

Ansvarlig

Tidsfrist

1. Godkjenne referat
fra forrige møte.

Ingen kommentarer mottatt, publisert på nettsiden.

Styret

22/4

2. Dato for neste møte

Tirsdag 19. mai kl 1600 på Teams

Styret

22/4

3. Økonomirapport

Ingen ny økonomirapport mottatt.
I hht rapport fra Mudo er det 87 medlemmer som har
valgt å fryse medlemskap for april

Styret

22/4

4. Fakturering av
treningskontingent
mai

Samme rutine som for april med søknad om frys.

Styret/Daimi

22/4

Frist for fyrs må avklares med Mudo snarest. Daimi
avklarer med Mudo.
Legge ut ny artikkel på hjemmesiden med skjema for
å søke frys for mai. Bruke artikkel for april med noen
korrigeringer. Ev. innspill til innhold og avklaringer må
komme snarest.
Be Mudo sende SMS og e-post til medlemmer.
Innhold i SMS og E-post må lages.

5. Starte med trening
tilpasset
smittevernsreglene

Starte opp trening ute hvor man følger
smittevernreglene.
45 minutters økter utendørs
Grupper på fire med instruktør, ev grupper på fem
utøvere og instruktør som administrerer.
Kan vi prøve med vanlige treningstider og se hvor
mange som dukker opp for finne ut om det er mulig å
administrere det slik? Blir det for store grupper, så
må vi finne en annen løsning.
Daimi følger opp med avdelingslederne og trenere.

6. Nytt
medlemssystem

Opplæring i to runder er gjennomført. med Bislett.
Fortsetter med opplæring på de andre avdelingene
frem til sommeren.

7. Reduksjon av
kostnader under
koronakrisen

Holmen har fått fritak for husleie frem til august
dersom vi ikke får startet opp med trening, mot at vi
har seks måneders oppsigelse på avtalen.

Daimi

Anne Randi Laingen
Philippe Beal
Marianne Syvaldsen Øren
Kristine Lofthus
Dag Landewall
Una Voss Christophersen
Vibeke Røssum
Daimi Aikin
Mette Solli

Ikke tilstede

