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Klubb: Nixies	Cheerteam	Trondheim	 Dato: 31.08.2021	
Innkalt av: Svein	Endre	Møkkelgård	 Kl: 19.00	
Møtetype: Styremøte	 Møte nr: 12	-	2021	
Møtested: Flatåshallen	Store	møterom	2.	etg.	 Ref: 	

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	 T	 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.	
-	Godkjenning	av	innkallingen.	

	
Sak	57-2021:	Kjøp	av	fond					

Nixies	har	ca.	5	-	600.000,-	i	likvider	stående	på	konto	i	Danske	Bank.	Beløpets	
størrelse	betraktes	som	en	minimum	reserve	sett	i	relasjon	til	klubbens	størrelse	
og	aktivitetsnivå,	og	tilsvarer	omkostningene	med	ca.	3	–	4	mnd.	drift	av	klubben.	

Per	i	dag	er	avkastningen	(dvs.	renteinntektene)	på	bankkontoer	svært	lave	
(mindre	enn	1	%),	pga.	det	lave	rentenivået	vi	har	i	Norge	per	i	dag.	

Det	foreslås	heller	å	plassere	disse	likvidene	i	et	lavrisikofond.	Vår	bankforbindelse	
Danske	Bank	foreslår	at	vi	heller	plasserer	midlene	i	Danske	Invest	Horisont	35	
NOK	i	e-post	av	25.08.21.	Dette	fondet	har	en	normalinvestering	i	35	%	aksjer	og	
65	%	i	renter.	Fondets	investeringsstrategi	er	både	å	aktivt	fordele	kapitalen	
mellom	aksje-	og	rentemarkedet	samt	innenfor	ulike	aksje-	og	rentemarkeder	og	
velge	gode	og	aktivt	forvaltede	underfond.	Gjennomsnittlig	årlig	avkastning	siste	5	
år	er	ca.	7	%.	

Gitt	at	den	årlige	avkastningen	opprettholdes	fram	i	tid	vil	Nixies	kunne	oppnå	en	
avkastning	i	størrelsesorden	35	-	40.000,-	pr.	år.	Dette	er	midler	som	kan	”pløyes	
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Sak nr Tekst Frist/Ansvar 
 

inn”	i	driften	av	klubben.	

Viss	vi	trenger	likvider	ifbm.	f.ex.	forskuttering	av	reiser	etc.,	så	kan	vi	enkelt	ta	ut	
midlende	fra	fondet	i	en	kort	periode	for	deretter	å	rekapitalisere	fondet	i	etter-
kant	via	en	tilknyttet	bankkonto.	

Det	eksisterer	flere	fond	med	større	risiko	og	med	muligheter	for	større	avkastning	
enn	det	foreslåtte	fondet,	men	det	anbefales	ikke	å	investere	i	disse	per	i	dag	–	
først	og	fremst	fordi	vi	er	en	medlemseid	organisasjon	og	styret	er	forpliktet	til	å	
forvalte	klubbens	midler	på	en	forsvarlig	og	konservativ	måte.	

Plassering	av	midler	i	et	såkalt	lavrisikofond	anses	å	være	forsvarlig	og	innenfor	
styrets	handlingsrom	ifht.	klubbens	vedtekter	–	jfr.	vedtektenes	§20	andre	ledd	
bokstav	b)	om	klubbens	midler	og	forvaltningen	av	disse.	

Vedtak:	Det	kjøpes	fondsandeler	for	kr.	500.000,-	i	Danske	Invest	Horisont	35	NOK	

Sak	58-2021:	Profilhåndbok	

Saken	ble	utsatt	pga.	manglende	ferdigstilling.	

Sak	59-2021:	Sportslig	arbeid	-	Evaluering	laguttak	i	uke	34	-	Trenersituasjonen	

• Trenersituasjonen – sportslig leder orienterte om status og hva som er gjort. 
Det mangler per i dag 1 trener på ett lag. 

• Oppvisning Lerkendal sept. 2021 – Utgår pga. Covid 
• Oppvisning Coop Lade 06.10.2021 – Informasjon kommer senere. 
• Laguttak jr. og sr. uke 34 aug. 2021 – Evaluering – Erfaringer – Sportslig 

leder redegjorde for de vurderingene som er gjort. Styret drøftet saken. Det 
kommer et skriftlig evalueringsnotat ila. kort tid. 

• Spektrum Hall A – Praktiske avklaringer mhp. lagerrom, opp- og nedlåsing, 
musikk – Briefing i Spektrum torsdag 02.09. kl .16. 

• Trenerattest – obligatorisk ordning fom. 21/22. Viktig at alle trenere 
gjennomfører dette. Sportslig leder følger opp og sjekker at alle har 
gjennomført dette innen kort tid. 

• Trenersamling Lillestrøm 1. – 3. okt.; 14 trenere er påmeldt. Maria 
organiserer transport mv. 

Eventuelt;	
	

• Klubbledersamling	okt.	21	–	Følgende	deltar:	Svein,	Arve,	Silje	
• Mitt	Valg	–	Kursdato	ikke	avklart	
• Anti-Doping	Norge	–	Ønskelig	å	få	gj.ført	møte/kurs	før	jul.	
• Sportslig komite – Foreldrerepresentant – Ble ikke drøftet 
• Idrettsgalla jan. 22 
• Foreldremøter, Gjennomføres for alle PW- og jr.lag i sept. i Flatåshallen. 

	


