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Klubb: Nixies	Cheerteam	Trondheim	 Dato: 05.10.2021	
Innkalt av: Svein	Endre	Møkkelgård	 Kl: 19.00	
Møtetype: Styremøte	 Møte nr: 13	-	2021	
Møtested: Flatåshallen	-	Store	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	 MI	 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.	 	 Ikke	valgt	pr.	d.d.	 	 	 	 x	

 
Neste møte: Dato/kl: E.n.a.	

 	
 
 
 

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

	
Sak	60-2021:	Profilhåndbok	

Forslag	til	profilhåndbok	ble	enstemmig	godkjent.	

Logo	og	utdrag	av	profilhåndboka	legges	ut	på	vår	hjemmeside,	samt	formidles	til	
våre	faste	leverandører.	

Sak	61-2021:	Sportslig	arbeid	-	Evaluering	laguttak		-	Trenersituasjonen	–	Antall	
aktive	utøvere	

• Trenersituasjonen: Sportslig leder orienterte om status og tilbud til nye 
trenere. 

• Evaluering av gjennomføringen av årets laguttak – Internt notat fra sportslig 
leder/komite ble gjennomgått og drøftet. Notatet vil være et godt verktøy 
mhp. planlegging og gjennomføring av neste års uttak. 

• Oppvisning Coop Lade: Uke 42. Jon Inge har koordineringsansvaret og 
dialogen med Coop. 

• Erfaringer med treninger i Trondheim Spektrum så langt: Gode. 
• Trenerkontrakter: Signert av de fleste. 
• Utøverkontrakter: Sendes ut i oktober, ansv. sportslig leder, kan evt. bistås 
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av andre. 

Aktive	utøvere	pr.	20.09.2021	(	medlemmer	innmeldt	og	registrert	i	KlubbAdmin):	
	

Sum	total	=	153	
	

Totalt	antall	aktive	utøvere	er	vesentlig	lavere	enn	estimert/forventet	før	
sesongstart.	
	
	
Sak	62-2021:	Lotteri	høst	2021		

Vedtak:	Det	gjennomføres	et	lotteri	i	Spond	i	høstferieuka	21.	Koordinator:	Silje,	
med	bistand	fra	Kristin.	

Erfaringer	fra	påskelotteriet	legges	til	grunn.	Svein	oversender	div.	dokumenter.	

Tilleggspremier:	Gavekort	fra	Coop	(3.000,-	-	2`-	1`).	Jon	Inge	skaffer	tilveie	disse.	

	

Sak	63-2021:	Revidering	av	klubbens	organisasjonsplan	

Saken	ble	utsatt	til	neste	møte.	

	
Sak	64-2021:	Godtgjøring	til	trenere	ansatt	som	”trainees”	

Nytt	av	året	er	at	klubben	har	engasjert	noen	utøvere	som	såkalte	”trainees”	for	
enkelte	av	våre	PW-lag.	

Dette	er	en	modell	for	å	øke	interessen	for	”trenergjerningen”	framover	i	tid.	

Det	er	ikke	fattet	vedtak	i	styret	tidl.	om	evt.	godtgjørelse	for	disse.	

Ifbm.	fakturering	av	treningsavgifter	nå	nylig,	så	ble	disse	innrømmet	100	%	rabatt	
for	treningsavgift	som	utøver	på	de	lagene	de	er	utøvere	på.	

Vedtak:	I	tillegg	godtgjøres	trainees	med	kr.	500,-	pr.	halvår.	

	

Sak	65-2021:	Økonomiske	konsekvenser	som	følge	av	redusert	antall	aktive	
utøvere	

Generelt	sett	er	klubben	relativt	godt	rustet		rent	økonomisk	–	jfr.	sak	57	den	
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31.08.2021.	

Som	redegjort	for	i	sak	61	så	er	antall	aktive	utøvere	ved	sesongstart	en	god	del	
lavere	enn	forventet.	Noe	av	dette	skyldes	nok	Covid-pandemien,	men	vi	bør	også	
erkjenne	at	arbeidet	med	rekruttering	av	bl.a.	nye	seniorutøvere	har	vært	for	
dårlig	håndtert	av	klubben.	

En	reduksjon	i	antall	utøvere	medfører	naturlig	nok	en	lavere	økonomisk	inn-
dekning	i	form	av	lavere	inntjening	på	treningsavgifter.	

Kasserer	orienterte	under	møtet	kort	om	regnskapsstatus.	Regnskap	for	Q3	legges	
fram	for	styret	under	neste	møte.	

Som	kompenserende	og	besparende	tiltak	ble	følgende	vedtatt:	

• Kick-Off	høst	2021	utgår.	Estimert	besparelse	ca.	60.000,-.	
• Kursing	trenere	avgrenses	til	deltakelse	trenersamling	Lillestrøm	okt.	21	

samt	fullføring	Trener-1	kurs	for	de	som	ikke	har	fullført	per	d.d.	

Eventuelt;	
• Mitt	Valg	–	Første	samling	utsatt	pga.	sykdom	
• Valg av foreldrekontakter for de ulike lagene – Status: OK. 
• Valg av draktansvarlige – Status: OK. 
• Reiseledere – Status: OK. 
• Påmelding Norwegian Open 2021: Silje følger opp ifht. frister etc. 
• Styremedlemmer kan delta på turen kostnadsfritt, forutsatt bruk av felles 

transport. 
• Valg av utøverrepresentant: Ikke gjennomført. 
• En dedikert medlemsansvarlig må rekrutteres etter hvert. 
• Status politiattester: Ikke gj.gått pga. forfall fra Nathalie. 
• Flyere i trykt format skaffes til veie. Ansv.: Geir/Fagtrykk. Ant.: 500. 
• Lagerskap i Spektrum: Bestilles av Arve så snart Spektrum har godkjent 

løsningen. 
• Musikkanlegg Spektrum: 2 stk. innkjøpt. Tas i bruk a.s.a.p. 
• Leieavtale Flatåshallen: Vi har benyttet oss av opsjonen i leieavtalen som 

ble inngått 21.06.2018. Flatås IL Håndball ønsker å leie ”vår” tid fom. 
høsten 22 (meddelt pr. mail 05.10.2021). Avklares nærmere senest febr. 22. 
Viss dette blir tilfellet, så må Nixies ut på ”leiemarkedet” vinteren 22 med 
tanke på lokasjon fom. høsten 22. 

• Nye medlemmer i sportslig komite: Hermann W. og Julie E. K. 
• Silje, Svein og Arve deltar på klubbledersamlingen i regi NAIF i oktober. 
• Treningshelg Flatåshallen 23.-24.10.: Planlegges av Nora. Eksterne 

treningsressurser kan engasjeres innen forsvarlige økonomiske rammer. 
• Trondheim Open mai 2022: Settes på dagsorden til neste møte. 

	
	


