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Møtereferat – Fighter Kickboxingklubb
Styremøte 6/2020
Dato/tid:
Mandag 27. august kl 1700
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.

--

Styret

2. Dato for neste møte

Tirsdag 29. september 17:00 på Teams

Styret

27/8

3. Økonomirapport

Ingen ny rapport til gjennomgang.

Styret

27/8

4. Oppstart høst 2020

Foreløpig rolig på nybegynnerpartiene.
VG2 på Bjølsen har ofte venteliste.

Styret/Daimi

27/8

Styre/Daimi

27/8

Boksing: Utfordring å få trenerne til å stille opp. Daimi
skal ha ett møte med trenerne i løpet av de neste
ukene.
Går fint å følge smittevernreglene i Fighter KBK.
Men vi erfarer at Sagene IF ikke har gode nok rutiner
for registrering av deltakere og rengjøring av hallen.
Daimi tar kontakt med Vibeke og eventuelt
kommunen for å melde bekymring om situasjonen.
Kritisk om kommunen stenger hallen pga Sagene
ikke følger smittevernreglene.
5. Status på stevner og
arrangementer

Scandinavian Open er avlyst
NM senior – ikke mulig å arrangere med dagens
smittevernregler
Ev. mulighet for å arrangere NM ungdom/junior?
Uten publikum, foreldre osv.
NKBF skal avklare.
Julebord/Jubileumsfest – utsette til neste år.
På www.fighter.org ligger fortsatt aktivitetsplan for
2019, men ingen oppdatert plan for 2020 eller
informasjon om aktiviteter i 2020.

6. Trening workshop

Gjennomføre workshop for trenerne for å inspirere og
motivere til varierende og givende kontaktløs trening,
Samt gjennomgang av Fighters verdier med Dag.
Forslag sendt inn av Kristin
Daimi skal komme med forslag til dato.

Dami

Sak

Ansvarlig

Tidsfrist

7. Krav Maga

Daimi har hatt to møter med Krav Maga i
Bjølsenhallen og de har lyst til å snakke videre for å
bli endel av Fighter.
Kali er også interessert.

Daimi

27/8

8. Nytt
medlemssystem

Har registrert inn ca 45 medlemmer.
Når det fungerer så går det bra, men problemer når
noe ikke går som det skal. Mange barnesykdommer.
Utfordringer å få hjelp til å løse problemer.
Ikke testet fakturering, purring, utmelding osv.

Daimi

27/8

Må få avklart status på utvikling på systemet samt ha
ett møte sammen med avdelingslederne for å avklare
spørsmål. Daimi tar kontakt med NIF.
Nye rutiner og e-postadresser for
medlemshenvendelser – medlem@fighter.org
Går til Daimi, Mette og Anne Randi
Når alt er på plass må dette inn på
kontaktinformasjonen på web (f.eks.
utmeldingsskjema).
9. Diverse

Anne Randi Laingen
Philippe Beal

Ikke tilstede

Marianne Syvaldsen Øren
Kristine Lofthus
Dag Landewall
Una Voss Christophersen
Vibeke Røssum
Daimi Aikin
Mette Solli

Ikke tilstede

