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Møtereferat – Fighter Kickboxingklubb
Styremøte 5/2020
Dato/tid:
Mandag 19. mai 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

19/5

2. Dato for neste møte

Torsdag 18. juni kl 1700 på Sagene lunsjbar.

Styret

19/5

3. Økonomirapport

Ingen ny økonomirapport mottatt.
Hodestøtten vi pleier å motta i desember, kom nå i
mai.
Momskompensasjonen skal også komme inn
tidligere.
Foreløpig ingen avklaring på om og hva vi kan få av
støtte fra kommunen.

Styret

19/5

Styret/Daimi

31/5

Søknad er sendt til OBOS for tapte medlems- og
arrangementsinntekter.
4. Fakturering av
treningskontingent
juni og juli

Samme rutine i juni som for april og mai.
Legge artikkel med frysskjema ut på hjemmesiden.
Sende SMS fra Mudo med informasjon.
Kontingentfritak i juli.
Informere om dette samtidig med frys for juni.

5. Trening tilpasset
smittevernsreglene

Kjørt trening ute til nå. Det har fungert bra.
Konkurransepartiet har vært 10-12 stk
Litt varierende oppmøte på de andre partiene.

Daimi

Testet ett par treninger inne med konkurransepartiet,
og det fungerer også.
Sommertrening juni, juli og august.
Opprettholde barnetrening lenger ut i ferien enn
tidligere for å kompensere for tapt trening.
Tirsdag og torsdag på Dælenenga
Mandag og onsdag på Bjølsen.
Utfordring med Dælenenga: Har vi kontroll på
rengjøring. Lokalet må rengjøres skikkelig mellom
hvert parti.
6. Nytt
medlemssystem

Jobber med å få inn e-post og mobil til medlemmene.
Pga korona-situasjonen vurderer vi det best å vente
med å innføre nytt system til semesterstart i august.

Daimi

Sak

Ansvarlig

7. Stevner

EM og VM er flyttet til november og desember
NM er satt til 27.-28. november, men VM er nå
helgen etter. Uavklart om det blir arrangert i 2020.
Scandinavian Open er flyttet til 6. – 7. november.

8. Jubileum/Julebord

Foreløpig uavklart om vi kan holde jubileum i 2020.
Mulig dette må flyttes til 2021.

9. Diverse

Det skal avholdes foreldremøte for alle under 13. en
gang i året.
Mette som er ansvarlig for barnetreningen må sørge
for at dette blir gjort.
Best etter oppstart i august.
Styret bør gjennomføre «Bedre klubb»
utviklingsvertkøyet fra NIF:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/be
dre-klubb/
Bør gjennomgås/besvares på ett styremøte.

Anne Randi Laingen
Philippe Beal
Marianne Syvaldsen Øren

Ikke tilstede

Kristine Lofthus
Dag Landewall

Ikke tilstede

Una Voss Christophersen

Ikke tilstede

Vibeke Røssum

Ikke tilstede

Daimi Aikin
Mette Solli

Ikke tilstede
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