
Trondheim Frisbeeklubb - Styremøte 1, 2020 
 
Sted: Hjemme hos Geir Olav, Ranheim 
Dato: 13.01.2020 
 
Tilstede: 
Geir Olav Svee 
Eivind Myklebust Lindseth - Vara for Eivind Karlsen 
Even Nikolaisen  
Christian Dalhaug - Vara for Ina Årbogen  
Ingar Sandum  
 
Tentativ saksliste: 

1. Medlemskap 2020, hvordan løser vi det? 
2. Gjennomgang av foreløpig årsmelding 
3. NM-Ultimate, status 
4. Økonomi gjennomgang  

a. Metrix - Status 
b. Regnskap 

5. Status NC til neste år 
6. Vinterserie, status 
7. Sikkerhet på baner, hendelse på Dragvoll, oppfølging av saken 
8. Ny mulig bane (Tillerskogen) veien videre der 
9. Planlegging av årsmøte 
10. Klubbledersamling 
11. Eventuelt 
12. Neste møte 

 
1. Medlemskap 2020 
Nye krav fra NIF når det gjelder medlemskap. Ingar sende ut epost til alle medlemmer med 
informasjon om at det kommer faktura for medlemskap 2020. Alle som ønsker noe annet enn 
vanlig medlemskap må selv gi beskjed. Medlemmer har selv ansvar for å melde seg inn og ut av 
klubben. Også info om “min idrett. 
Ingar tar ansvar for at “Bli medlem” på nettsiden oppdateres. 
 
2. Årsmelding 
Geir Olav tar en kjapp gjennomgang. Ser ok ut. Mangler innspill fra Ultimate. Eivind Karlsen får 
ansvar for det. Geir Olav gir beskjed til Eivind om dette. 
 
3. NM-Ultimate 
Er i rute. Lite ny info. 
 



4. Økonomi 
a. Metrix: Even har en kjapp infogjennomgang. Vi har forhåndsbetalt for Metrix. Alt er klart for 
seriespillet 2020. 
b. Regnskap. Ingar har en kjapp gjennomgang. Alle regninger for 2019 skal være betalt. Vi har 
ca. 130.000 kroner på konto per dato. Regnskapet for 2019 sendes ut til styret når det er helt 
ferdig.  
 
5. Status for NC 2020 
Vi har fått tildelt NC, i samarbeid med Stjørdal. Vi fikk den datoen vi søkte om og arrangerer 
NC3. 30.-31.mai på Selbu. Planleggingen er i gang. 
 
6. Vinterserie 
Ruller og går som planlagt. Godt oppmøte, 15-20 personer møter opp. Flotters. 
 
7. Sikkerhet på banene. Særlig Dragvoll 
Vi har ikke gjennomført planene om nye infoskilt. Dette må gjøres. Geir Olav er i kontakt med 
NTNU og finner ut hvor vi skal sette opp skilter og hvilken løsninger vi kan sette opp i forhold til 
festing av skiltene. 
 
8. Bane, Tillerskogen 
Prosessen fortsetter. Kommunen avventer befaring til våren for å få avklart noen spørsmål. 
Gode tilbakemeldinger og foreløpig er kommunen positive. 
 
9. Planlegging av årsmøte 

- Foreløpig planlegges møtet 24.2 klokken 19. Eivind, Eivind og Even finner ut hvor det 
skal være. Ingar sender ut innkalling + legger på nettsiden og facebook, seneset 
22.januar. Saker må inn senest 2 uker før, saksliste publiseres 1 uke før møtet sammen 
med økonomidokumenter og årsmeldingen. 

- Planlegge forslag til terminliste, samkjøre med andre klubber? 
 
10. Klubbledersamling 
TFK-ønsker å ta opp: 
10a. Vi ønsker klarhet i hvilke oppgaver konsulenten skal gjennomføre. Vi ønsker en rapport på 
hva konsulenten har gjort i 2019, og en plan for 2020. Klarere avklaring på når konsulenten er 
på jobb og ikke og hva dekkes av utgifter. 
10b. Hva brukes rapporten etter arrangement til? 
10c. Hva har pengene fra økt kontingent blitt brukt til? 
10d. Golf-komitee? Hvorfor får man ikke svar. Lite motiverende. 
10e. Handlingsplan videre? 
10f. Nettside for NC. Arrangøren må ha tilgang 
10g. Hvem stiller til valg på tinget? 
 
 



11. Eventuelt 
a. Matchplay klubbkonkurranse?  

Sette opp konkurranse mot klubbene i området? Nidaros, Stjørdal 
Er det noe folk vil? Eivind L. sjekker ut dette, finne passende tidspunkt. 

b. Bane på Melhus. Vi har lånt ut kurver kurver (Lade-kurvene, 9 stykk). Geir Olav skal i 
møtet med dem, se på planen videre. Hjelpe til med innspill rundt søknader/midler mm. 

c. Banen på øya; hva skjer? Eier vi den? Er det aktuelt med videreføring av banen? 
Erstatning av utstyr? Hvem har ansvar? Nye kart? Veien videre her? Geir Olav sjekker 
med kommunen. 

d. Trolla. Henvendelse ang. søknad. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å være medsøker på 
midler til fasiliteter, men de kan bruke det at våre medlemmer bruker anlegget i 
søknaden. 

 
12. Neste møte 
Foreløpig 10.februar, 20:00 
 


