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Klubb:

Nixies Cheerteam Trondheim

Dato:

Innkalt av:

Svein Endre Møkkelgård

Kl:

Møtetype:

Styremøte

Møte nr:

Møtested:

Kyvannsvegen 27A, Byåsen, Tr.heim

02.03.2021
19.00

4 - 2021

Ref:

Person
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Sendes

Innkalt til
neste
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Status: T = Til stede/ DT = Delvis til stede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke

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

Geir Sivertsen

geir@nohands.no

T

x

x

Nixies Cheerteam

Cathrine E. Vold

gmc_cat@hotmail.com

T

x

x

Nixies Cheerteam

Jon Inge Høvik Aas

jon_inge.aas@hotmail.com

T

x

x

Nixies Cheerteam

Nathalia Solberg

nathalia2000@live.no

T

x

x

Nixies Cheerteam utøverrepr.

Mia K. Sve

miaksve@gmail.com

T

X

x

Funksjon

Neste møte:

Fork

Dato/kl:

E.n.a.

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

Sak 06-2021: Organisasjonsplan - Revidering
Anbefaling fra nedsatt utvalg mottatt 02.03.2021. Betraktes foreløpig som et
internt saksforberedende dokument.
Saken ble kort drøftet. Saken ble ikke realitetsbehandlet.
Vedtak: Saksbehandling fortsetter under neste møte.
Sak 07-2021: Trondheim Open 2021
Det vises til tidligere utarbeidede plandokumenter etc. for Trondheim Open.
Konkurransen var opprinnelig planlagt å skulle gjennomføres i april 2020, men
måtte avlyses pga. Covid-19-pandemien.
Det er i budsjett for 2021 lagt til grunn at Trondheim Open 2021 skal gjennomføres i april 2021.
I skrivende stund er det stor usikkerhet om dette er realistisk, all den tid
pandemien fortsatt ikke er bekjempet.
Det er pr. 2. mars forbud mot denne typen konkurranser. Dessuten har
seniorlagene knapt kunnet gjennomføre treninger de siste månedene.
Styret vurderer derfor risikoen for stor.
Vedtak: Trondheim Open 2021 avlyses.
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Sak 08-2021: Aktiviteter vinter/vår 2021
Når det gjelder halltid ut over det ”vanlige” – dvs. treninger på hhv. Strinda vgs. og
Flatåsen – så har vi tildelt tid i Husebyhallen 07.03., Spektrum 16.-18.04. Flatåsen
08.-09.05. (tren.helg) og Huseby 30.05. (show).
Viss vi gjennomfører et litt større, internt arrangement i Spektrum i april så vil
dette kunne bidra til at utøverne har noe å se fram til i en noe vanskelig tid for
mange.
Vi disponerer hall D hele helga, og der er det fint plass til 3 - 4 mattefelt. Vi kan da
eksempelvis arrangere treninger på lørdagen og show etc. på søndagen.
Arrangementet kan ”krydres” med streaming, underholdning etc.
Det vil kreves litt innsats for å gjennomføre arrangementet – men ikke mer enn at
det er lett håndterbart for styret, sportslig komite og arrangementskomite.
Vedtak: Det gjennomføres et lokalt arrangement i Spektrum 16.-18.04.2021 –
innen forsvarlige rammer mhp. pandemien. Sportslig komite og arr.komite
samarbeider om å utarbeide en arrangementsplan.
Sak 09-2021: Økonomisk status pr. 28.02.2021
Regnskapsmessig status ble gjennomgått.
Fakturering av medlemskontigent og treningsavgifter ble gjennomgått. Det er
utført en betydelig jobb mhp. fordringer og innkrevning.
Kasserer orienterte.
Vedtak: Saken ble tatt til orientering.
Sak 10-2021: Hallfordeling sesongen 21/22 – Terminliste 21/22
Vedtak:
Det foreslås følgende innspill fra Nixies sin side mhp. arrangementslista neste
sesong:
- Treningshelg før NO: Oktober 2021
- Generalprøve for NO: Tidlig november 2021
- Juleshow: 12. desember 2021
- Treningshelg før WO: Medio januar 2022
- Treningshelg før NCL/NM: Februar 2022
- Generalprøve før NCL/NM: Tidlig mars 2022
- Trondheim Open: April 2022
- Treningshelg før SO: Medio mai 2022
- Sommershow ca. 01.06.2022
Når det gjelder tildeling av ”kommunal tid” i haller, så forventes det at vi blir tildelt
ca. 10 – 12 timer uka. Disse bør fortrinnsvis samles på 2 kvelder.
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Sak 11-2021: Etablering av ny hjemmeside www.nixies.no
Nixies sin hjemmeside oppleves som noe gammeldags og tungvint å redigere.
Styreleder har vært i møte med VinnVinn Reklame i Trondheim, og de anbefaler at
vi starter fra bunn av og lage en helt ny hjemmeside. Å begynne å flikke på den
eksisterende hjemmesiden vil bli dyrere.
Det å ha en oppegående og profesjonell hjemmeside er viktig mhp. rekruttering –
slik at potensielle nye utøvere kan skaffe seg relevant info om sporten generelt og
klubben spesielt. Hjemmesiden er også en viktig plattform for eksisterende
utøvere, foreldre og tillitsvalgte.
VinnVinn kan lage en helt ny, standard side for ca. 30.000,- og en mer utvidet
løsning for ca. 40.000,-. Viss vi tar høyde for litt ekstrakostnader, så kan vi få til en
ny, profesjonell hjemmeside for 50.000,-. Vi har grei budsjettmessig dekning for
dette i 2021.
Mye av tekst og info som ligger på dagens side kan overføres til den nye siden.
Videre vil vår oppgave være å ”mate” webutviklerne med bilder, videoer, skjema,
dokumenter etc. Dette kan skje via skyløsninger.
VinnVinn kan ha en helt ny side ”oppe og gå” senest 30.04.2021, forutsatt at vi
holder tempoet oppe mhp. å fore dem med informasjon.
Vedtak: Gjennomføres iht. saksframstillingen – innenfor en økonomisk ramme på
kr. 50.000,-.
Eventuelt:
• Trenerlønninger for inneværende vårsemester utbetales mars 2021.
• Fra og med neste sesong fastsettes følgende utbetalingsdatoer: 15.12. og
15.06. (dvs. etterskuddsvis, tas inn i trenerkontraktene).
• Alle aktive utøvere er pt. fakturert for lisens via SportsAdmin. Per i dag har
128 betalt lisens og 64 har ikke betalt.
• Overskytende klubbdrakter selges for 900,- pr. sett

