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Klubb: Nixies	Cheerteam	Trondheim	 Dato: 17.08.2021	
Innkalt av: Svein	Endre	Møkkelgård	 Kl: 19.30	
Møtetype: Styremøte	 Møte nr: 11	-	2021	
Møtested: Flatåshallen	Lille	møterom	2.	etg.	 Ref: SEM	

Status:	T	=	Til	stede/	DT	=	Delvis	til	stede	/	F	=	Forfall	/	K	=	Kopi	til	info	/	MI	=	Møtte	ikke	
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Nixies	Cheerteam,	leder	 	 Svein	Endre	Møkkelgård	 styretnixies@gmail.com	 T	 x	 x	

Nixies	Cheerteam,	nestleder	 	 Silje	Fuglaas-Hahn	 Silje86.sh@gmail.com T	 x	 x	

Nixies	Cheerteam,	sportslig	 	 Arve	Ottem	 ottemarve@hotmail.com	 T	 x	 x	

Nixies	Cheerteam,	styremedl.	 	 Kristin	Tellefsen	 kristin.tellefsen@gmail.com	 T	 x	 x	

Nixies	Cheerteam,	styremedl.	 	 Geir	Sivertsen	 geir@nohands.no	 T	 x	 x	

Nixies	Cheerteam,	styremedl.	 	 Nathalia	Solberg	 nathalia2000@live.no	 T	 x	 x	

Nixies	Cheerteam,	vara	 	 Jon	Inge	Høvik	Aas	 jon_inge.aas@hotmail.com	 T	 X	 x	

Nixies	Cheerteam,	vara	 	 Nora	Hatteland	 norahatt@gmail.com	 MI	 x	 x	

Nixies	Cheerteam	utøverrepr.	 	 Mia	K.	Sve	 miaksve@gmail.com	 T	 X	 x	

 
Neste møte: Dato/kl: E.n.a.	

 	
 
 
 

	
-	Godkjenning	av	forrige	møtereferat:	Godkjent	
-	Godkjenning	av	innkallingen:	Godkjent	

	
Sak	49-2021:	Regnskap	pr.	30.06.2021					

Vedlagt	saken:	Resultatregnskap	og	balanse	pr.	30.06.2021.	

Overskudd	i	2.	kvartal	er	kr.	147.603,-.	Hittil	i	år	er	overskuddet	kr.	30.641,-.	
Klubbens	egenkapital	vurderes	å	være	god.	

Tilskudd	fra	Staten	for	tapt	inntekt	pga.	avlysing	av	Trondheim	Open	på	kr.	
153.498,-	er	tatt	inn	i	regnskapet.	

Det	er	brukt	lite	midler	til	kompetanseheving	av	trenere.	Det	er	budsjettert	med	
deltakelse	i	kurs	i	regi	Varsity	i	Finland,	men	dette	utgår	pr.	Covid-19.	

Kostnader	med	leie	av	lokaler	er	mindre	enn	budsjettert,	noe	som	skyldes	
”Corona-stenging”	av	Flatåshallen	i	deler	av	vårsemesteret	–	og	dermed	redusert	
fakturering.	

Inntekter	fra	loddsalg	er	mindre	enn	budsjettert.		

Styret	tok	saken	til	etterretning.	
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Sak	50-2021:	Kjøp	av	utstyr	til	sesongstart	2021	

Nye	konkurranseregler	tilsier	at	feltene	skal	være	B	x	L	=	16	x	14	meter,	noe	som	
innebærer	at	det	er	behov	for	8	matteruller	pr.	felt	(2	m	bredde	pr.	rull).	

Per	i	dag	har	vi	følgende	mattefelt	disponible:	

Flatåshallen:	2	felt	à	8	ruller	av	typen	”Flexiroll”	t=40	mm	–	dvs.	iht.	krav	
(opprinnelig	kjøpt	7	ruller	pr.	felt	i	2018,	supplert	med	1	ekstra	rull	pr.	felt	i	2020)	

Spektrum:	2	felt	à	7	ruller	av	eldre	modell	t=25	mm	–	det	ene	feltet	eies	av	Tr.heim	
kommune	og	disponeres	fritt	av	idretten	og	det	andre	feltet	eies	av	Nixies.	Disse	er	
tidligere	brukt	på	bl.a.	Strinda	vgs.	

Spektrum:	2	felt	à	7	ruller	av	typen	”Flexiroll”	t=40	mm	(det	ene	er	lyseblått	og	det	
andre	er	mørkeblått)	

Vedtak:	

Vi	supplerer	de	2	feltene	med	tykkelse	40	mm	med	2	tilsvarende	matter	med	
samme	farge,	slik	at	vi	har	2	felt	à	8	matter	i	Spektrum.	Estimert	kostnad	inkl.	frakt	
er	på	ca.	40	-	45.000,-.	Supplering	av	ekstra	matteruller	til	de	tynneste	feltene	
anses	ikke	som	verken	hensiktsmessig	eller	nødvendig.	

Videre	ble	det	vedtatt	at	klubben	kjøper	inn	2	stk.	bærbare	musikkanlegg	inkl.	
nødv.	kabler	til	bruk	i	Spektrum	fra	sesongstart.	Estimert	kostnad	er	på	ca.	10.000,-	

Sak	51-2021:	Fastsetting	av	treningsavgifter	sesongen	21/22	
	
I beregningsgrunnlaget for treningsavgift er dagens utøverantall lagt til grunn. 
 
Beregning av treningsavgiften for de ulike nivå/lag må hensynta hvor mye halltid 
hvert enkelt lag benytter og omkostninger med trenerhonorar som variable faktorer. 
Det er laget et regneark som simulerer inntektene ved å legge inn ulike variabler. 
Videre har klubben en god del faste kostnader uavhengig av utøverantall og 
aktivitet og disse kostnadene er likt fordelt på alle. 
 
Det foreslås at treningsavgiftene beholdes på samme nivå som forrige sesong. Dette 
nivået vurderes å være nok for å komme i mål regnskapmessig ifht. budsjetterte 
inntekter. 
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Forslag til treningsavgifter for sesongen 2021/22: 
 

Nivå Tr.avgift 
helårs 21/22 

Høst (40 %) Vår (60 %) 

Mini L1 1.800,- 720,- 1.080,- 
PeeWee L2 2.200,- 880,- 1.320,- 
Rookies L3 3.200,- 1.280,- 1.920,- 
Konkurranselag 4.800,- 1.920,- 2.880,- 

 
Dette vil gi en samlet inntekt på ca. 300.000,- for høstsemesteret 2020, og en samlet 
inntekt på ca. 400.000,- for vårsemesteret. 
 
Vanlig og god praksis er at utøverne får informasjon om treningsavgiftene før 
sesongstart. Dette vurderes som godt nok ivaretatt ved kunngjøring på våre 
hjemmesider. 
 
Vedtak: Treningsavgifter for sesongen 2021/22 fastsettes til beløpene angitt i 
tabellen i saksutredningen – noe som innebærer uendrede treningsavgifter ifht. 
forrige sesong. 
 

 
Sak	52-2021:	Praksis	med	fakturering	av	lisenser	

Det er per i dag 3 typer lisenser: 

• Aktivitetslisens for PeeWee (125,- pr. år) 
• Trenerlisenser – slik at trenerne er forsikret (150,- pr. sesong) 
• Ordinære lisenser for de over 12 år (475,- pr. sesong) 

Tidligere år har klubben utstedt lisenser via SportsAdmin og hver enkelt utøver har 
fått en faktura fra NAIF. Erfaringene med denne løsningen har vært  varierende, da 
det er mange som har unnlatt å betale lisens. 

Den tekniske løsningen i SportsAdmin gir muligheter for at klubben kan utstede 
lisenser og få en samlefaktura fra NAIF. Dette innebærer at klubben må 
viderefakturere lisensen. Dette kan greit gjøres ifbm. fakturering av trenings-
avgifter. 

En løsning med samlefaktura og viderefakturering vurderes som mest 
hensiktsmessig. Flere andre klubber benytter denne muligheten. Videre foreslås det 
at klubben dekker kostnadene med lisens for trenerne, all den tid de er i en lønnet 
posisjon. 

Vedtak: Fra og med kommende sesong faktureres lisensen av klubben pluss et 
administrativt påslag på kr. 40,-. 
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Sak	53-2021:	Oppfølging	av	klubbens	sportslige	arbeid	

Tema som ble drøftet: 

• Trenersituasjonen – sportslig leder orienterte 
• Laguttak jr. og sr. aug. 2021 – ny praksis 
• Fordeling av utøvere på PeeWee-lagene – Status. Svein orienterte. 
• Prøvetreninger uke 36 – 37. Ca. 40 nye utøvere har meldt interesse. 

Ordningen med prøvetreninger er kunngjort på web. 
• Trenersamling Lillestrøm 1. – 3. okt. – Påmelding. Styret ønsker at flest 

mulig av trenerne deltar denne helga. Klubben dekker alle omkostninger 
(reise, opphold, mat, avgifter). 

Sak	54-2021:	Ressurspersoner					

Markedsarbeid	og	sponsoravtaler;	Jon	Inge	tar	et	ansvar	her	sammen	med	Geir	

Materialansvarlig:	Kunngjøring	på	web	

Draktansvarlige	på	de	ulike	lagene;	Silje	følger	opp	

Reiseledere	ifbm.	turer;	Silje	følger	opp	

Medlemmer	i	våre	komitèer;	Mia	K.	Sve	velges	som	medlem	i	sportslig	komite.	

	

Sak	55-2021:	Valg	av	utøverrepresentant	i	styret					

Under	årsmøtet	22.06.2021	ble	det	vedtatt	at	utøverne	selv	velger	utøver-
representant	til	styret.	

Arve	følger	opp	og	ber	trenerne	organisere	et	valg	ca.	medio	september.	

	

Sak	56-2021:	Oppfølging	av	kursopplegg	med	Mitt	Valg	/	Lions					

Kursopplegg	for	styret	/	administrasjon	/	sportslig	komite	er	berammet	til	tirsdag	
21.09.2021.	

	
  
	
	
	


