Trondheim Frisbeeklubb - Styremøte 2, 2020
Sted: Hjemme hos Geir Olav, Ranheim
Dato: 10.02.2020
Tilstede:
Geir Olav Svee
Eivind Karlsen
Ina Årbogen
Even Nikolaisen
Ingar Sandum
Eivind Myklebust Lindseth - Vara
Christian Dalhaug - Vara

Tentativ saksliste:
1. Vedtak siden forrige møte
2. Banen på øya
3. Klubbklær
4. Avtale frisbeebutikken
5. Idrettsreiser
6. Klubb-duell
7. Forberedelser til årsmøtet
8. Saker til årsmøtet
9. Eventuelt
10. Neste møte

1. Vedtak siden forrige møte
a. Vedtatt å støtte Ultimate med 2000 kroner til sosialt.
b. Vedtatt å dekke utgifter til treningstider for ultimate pga arrangementer i
nidarøhallen.
c. Diskgolfanlegg i Børsa, vedtatt å bistå i bygging mot 3000 kroner i + profilering.
2. Banen på Øya
Banen er svært resudert. Geir Olav skal på befaring. Vi vil heller ha 4-5 ok/gode hull enn
flere farlige/dårlige. Ser på muligheter. I utgangspunktet ikke villige til å dekke utgifter.
3. Klubbklær
Fortsetter avtale med Promark, men Geir Olav sjekker ut mulighetene hos en lokal
leverandør.

4. Avtale med frisbeebutikken
Ligger ann til samme avtale som i fjor. Det ble tatt opp at det er ønskelig at det de som
representerer Frisbeebutikken på våre arrangementer promoterer Frisbeebutikken og
ikke andre klubber. Det er forslag om “handlekvelder” på treningene der medlemmer av
klubben får større rabatter.
5. Idrettsreiser
Ingar sjekker hva som må til for å kvalifisere til dette og registrerer klubben hvis det er
mulig.
6. Klubb-duell
Fortsetter samtalen om dette. Detaljene må spikres. Eiving ML har ansvar videre.
7. Forberedelser til årsmøtet
Ingar lager saksliste og sender ut dette innen fristen
Ingar lager økonomirapporter og sender ut dette så fort som mulig
Lokaler er på plass. Arm i munkegate.
Geir Olav lager årsberettning med innspill fra Eivind K ang ultimate
Geir Olav sjekker med valgkomite angående valg
8. Saker til årsmøtet. (se saksliste årsmøte)
9. Ingenting på eventuelt denne gangen
10. Neste møte er med nytt styre. Det avtales derfor ikke noe tidspunkt for neste styremøte.
Dette publiseres når nytt styre har avtalt tidspunkt for møtet.

