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Klubb: Nixies	Cheerteam	Trondheim	 Dato: 02.11.2021	
Innkalt av: Svein	Endre	Møkkelgård	 Kl: 19.00	
Møtetype: Styremøte	 Møte nr: 14	-	2021	
Møtested: Flatåshallen	Lille	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	 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: Desember	2021	(e.n.a.)	

 	
 
 
 

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

	
	

Sak	66-2021:	Sportslig	arbeid	-	Trenersituasjonen	

• Trenersituasjonen – sportslig leder orienterte om status. Det er inngått 
kortsiktige avtaler for hjelpetrenere på sr.-lagene. 

• Trenerkontrakter – Visma Addo: Mangler 1 
• Utøverkontrakter – Visma Addo: Sendes ut snarest. 
• Samtykkeskjema PW: Ordnes av trenerne. 
• Rekrutteringsarbeid – Nye utøvere: Det kommer anslagsvis ca. 12 - 15 nye 

utøvere på prøvetrening i Spektrum man. 08.11., derav ca. 6 - 9 på Rookies. 
• Det ble orientert om talentutviklingsprogrammet i regi NAIF. Nixies støtter 

opp om dette programmet. Arve følger opp. 

Sak	67-2021:	Trondheim	Open	2022	
 
Nixies planla å gjennomføre en nasjonal konkurranse både våren 2020 og våren 
2021. Arrangementet ble utsatt begge gangene pga. pandemien vi har vært 
igjennom. 
	
Ut	i	fra	signaler	som	ble	gitt	under	klubbledersamlingen	i	okt.	2021	ligger	det	klare	
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forventninger	om	at	vi	prøver	til	på	nytt	våren	2022.	
	
Man	sitter	også	med	et	inntrykk	av	at	Trondheim	Open	er	ønsket	av	våre	egne	
utøvere	og	trenere.	
	
Det	er	inngått	avtale	med	Kolstad	Arena	Drift	AS	om	fri	leie	av	Kolstad	Arena	helga	
06.	–	08.	mai	2022.	Avtalen	innebærer	også	rettigheter	til	salg	av	mat	og	drikke.	
	
Scandic	Lerkendal	er	reservert	med	ca.	1.200	sengeplasser	samme	helg.	
	
Å	gjennomføre	et	slikt	arrangement	krever	betydelige	ressurser	til	både	
planlegging	og	ikke	minst	gjennomføring.	Når	det	gjelder	planlegging	så	ble	det	
lagt	ned	mye	arbeid	i	dette	vinteren	19/20,	og	mye	av	innholdet	i	våre	planverk	
kan	benyttes	videre.	Arbeidslista	vedlegges	(denne	er	nok	ikke	100	%	utfyllende).	
	
Dugnadsinnsatsen	under	selve	arrangementet	vil	dreie	seg	om	ca.	2.000	timesverk.	
	
Vedtak:	
Sittende	styre	tilrår	at	Nixies	arrangerer	Trondheim	Open	i	mai	2022.	Styreleder	tar	
initiativ	til	å	opprette	en	hovedkomite.	Det	rappporteres	til	styret	under	neste	
styremøte	i	desember.	Budsjett	for	arrangementet	innarbeides	i	styrets	budsjett-
forslag	for	2022.	
	
	
Sak	68-2021:	Daglig	administrativ	ledelse	av	Nixies	
 
Å drifte et idrettslag som Nixies Cheerteam Trondheim krever betydelige 
administrative ressurser. 
 
Oppgavene som det henvises til i denne saken er bl.a.: 
 

• Ajourføring medlemsregister 
• Ajourføring Spond 
• Utøverkontrakter 
• Trenerkontrakter 
• Samtykkeskjema PW 
• Utstedelse av lisenser 
• Deltakelse i hall-fordelingsmøter i Idrettsrådet, fordeling av treningstider, 

kontakt med halleiere 
• Påmelding til konkurranser, informasjon til deltakere på konkurranser 
• Skrive referat fra styremøter 
• Referatskriving fra møter i sportslig komite 
• Utarbeidelse av årsmøtedokumenter, årsmelding 
• Admin. loddsalg 
• Fakturering av medlemskontigenter, treningsavgifter og lisenser (og ditto 

oppfølging/purring mhp. innbetalinger) 
• Ajourhold av hjemmeside 
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• Loggføring visning av politiattester 
• Sosiale medier 
• Dokumentlagring, arkiv 
• Forvaltning av klubbens materielle verdier 
• Framforhandling av avtaler 
• Bestilling av drakter 
• Trondheim Open – admin., invitasjoner, booking, påmeldinger, konk.styring 

etc. 
• Planlegging interne show og generalprøver 
• Rekrutteringsarbeid 
• Markedsføring, sponsorer 

(Lista er ikke uttømmende) 
 
I dag ivaretas disse oppgavene i det all vesentligste av noen få av styremedlemmene 
samt styreleder. 
 
Man	har	for	lengst	erkjent	at	en	for	stor	del	av	de	administrative	oppgavene	i	
klubben	utføres	av	få	nøkkelpersoner.	
	
Det	antas	at	ovenstående	administrative	oppgaver	har	et	årlig	omfang	på	min.	
1.000	–	1.500	timer.	
	
En	mulig	løsning	for	framtida	(allerede	fra	2022?	)	vil	være	å	se	på	muligheter	for	å	
ansette	en	person	i	en	lønnet	deltidsstilling	–	som	daglig	leder	direkte	underlagt	
styret.	
	
Får	man	tak	i	riktig	person	i	en	slik	rolle,	så	vil	dette	også	være	med	på	å	
profesjonalisere	klubben	–	både	mhp.	intern	administrasjon	samt	utad.	Iflg.	
vedtatt	organisasjonsplan	er	økt	profesjonalisering	en	ønsket	retning	for	klubben.	
	
Når	det	gjelder	kostnader	med	en	slik	løsning,	så	vil	den	være	i	størrelsesorden	
280.000,-	inkl.	feriepenger	og	arbeidsgiveravgift.	Dette	må	i	så	fall	innarbeides	i	
budsjettet	for	2022.	Det	er	årsmøtet	som	vedtar	budsjettet.	
	
En	evt.	økt	innsats	mot	sponsormarkedet	vil	delvis	kunne	finansiere	noe	av	
lønnskostnadene	for	klubben	med	en	daglig	leder.	
	
Vedtak	(5	vs.	1	st.):	
Styret	tilrår	at	det	tilsettes	en	daglig	leder	tidlig	i	2022.	De	økonomiske	
konsekvensene	innarbeides	i	styrets	budsjettforslag	for	2022.	Arbeidsinstruks	
utarbeides.	
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Eventuelt;	

• Sportslig komite – Valg av foreldrerepresentant: Ikke aktuelt per i dag. 
• Valg av foreldrekontakter for de ulike lagene – status: Alle lag har 

foreldrekontakt. 
• Valg av draktansvarlige – status: Alle lag har draktansvarlige. 
• Reiseledere – status: OK. 
• Påmelding Norwegian Open 2021: OK.  
• Politiattester – status: Ansv. for politiattester møtte ikke under styremøtet. 

Silje etterlyser oppdatert status asap. Viktig at dette er i orden før vi reiser til 
Norwegian Open. 

• Generalprøve 07.11.2021 i Spektrum. Status. Arr.komite v/Kristin tar seg av 
vakthold, ”geleiding” av publikum, rydding, utlegging mattefelt mv. Det kan 
ikke tas inngangspenger. Det skal ikke selges lodd. Jon Inge tar ansvar for 
opprigging av vårt eget musikkanlegg. Arve har ansvar for tidsplan. 
Speaker: Silje. 

• Valg av utøverrepresentant – status: Ikke gjennomført. 
• Loddsalg: Det gjennomføres et tradisjonelt loddsalg med trekning av 

gevinster under juleshowet søn. 12.12. Geir tar ansvar for trykking av lodd. 
Silje og Kristin organiserer utdeling av lodd til lagene, med hjelp fra 
foreldrekontaktene. Det trykkes opp 200 loddbøker à 50 lodd. Pris pr. lodd: 
20,-. NB! Viktig med ryddige prosesser mhp. innbetaling av beløp for solgte 
lodd, organiseres og innbetales lagvis. 

• Sak neste møte: ”Pay-back” til lag/grupper som deltar på eksterne show. 

	
  
	
	
	


