Møtereferat
side 1 av 2

Klubb:

Nixies Cheerteam Trondheim

Dato:

Innkalt av:

Svein Endre Møkkelgård

Kl:

Møtetype:

Styremøte

Møte nr:

Møtested:

Flatåshallen Store møterom

18.05.2021
19.00

7 - 2021

Ref:

Status

Sendes

Innkalt til
neste møte

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

T

x

x

Silje86.sh@gmail.com

T

x

x

Geir Sivertsen

geir@nohands.no

T

x

x

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
Nixies Cheerteam leder

Person
Svein Endre Møkkelgård

E-post
styretnixies@gmail.com

Silje Fuglaas-Hahn

Nixies Cheerteam
Nixies Cheerteam

Nixies Cheerteam nestleder

Neste møte:

Dato/kl:

Fork

Ingen flere møter for det sittende styret

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

Sak 29-2021: Årsmøte 2020 Del 2 av 2 – fastsetting av endelig tid og sted
Vedtak:
Årsmøtet gjennomføres på følgende sted og tidspunkt:
Tid: Tirsdag 01.06.2021 kl. 19:00
Sted: Flatåshallen, sosialrom 2. etg.
Etter gjeldende retningslinjer mhp. C-19 er det et maks.-tak på 45 personer i
rommet iflg. ledelsen i hallen. Dette forutsetter faste anviste plasser og uten bruk
av bord.
(Årsmøtedokumentene er sendt ut 24.05.2021 via KlubbAdmin)
Sak 30-2021: Trenings- og hallfasiliteter sesongen 21/22
Styret fikk info om arbeidet i hallfordelingsgruppa i Idrettsrådet av styreleder.
Fordeling av såkalt rammetid neste sesong vil formelt sett ikke være klart før
03.06.2021 (hallfordelingsmøtet), men det er allerede nå nærmest klart at vi blir
tildelt tid i Spektrum hall A2 og A3 mandager og torsdager – begge dager kl. 16 –
21. I praksis kan da 4 lag trene samtidig.
Ved å flytte alle mattene fra hhv. Strinda og Huseby ned til Spektrum så har vi 4 x 7

Møteinnkalling
Side 2 av 2
Sak nr

Tekst

Frist/Ansvar

= 28 matter lagret der. Det bør vurderes å kjøpe inn 2 nye matter (1 mørk blå og 1
lys blå t=45 mm), slik at vi i hvert fall har 2 komplette sett à 8 matter på
lokasjonen.
Det gjennomføres en del større arrangementer i Spektrum og i disse tilfellene må
idretter med tildelt rammetid vike. Det meste av dette er helgetid.
Styret tok informasjonen til etterretning.
Sak 31-2021: Styrets innstilling til ny valgkomite
Styret innstiller på følgende valgkomite:
- Heidi Leistad (leder)
- Hanna Valstad
- Hanne Stene Yilmaz
- Anna M. Waade (vara)
Sak 32-2021: Styrets innstilling til revisorer
Styret innstiller på følgende revisorer:
- Unni Vikdal
- NN (legges fram under møtet)
Sak 33-2021: Sommershow 30. mai 2021
Sesongens siste arrangement er berammet til søndag 30. mai kl. 15.30 – 20.00.
Arrangementet vil bli gjennomført i Flatåshallen.
Praktiske avklaringer vs. arr.komite ble gjort under et formøte 18.05.
Sak 34-2021: Revidering av klubbens organisasjonsplan – inkl. sportslig plan
Nedsatt utvalg drøftet utvalgets innstilling med styret via Teams. Det ble gitt
anledning til å stille spørsmål av styremedlemmene. Utvalget har kommet med
mange gode anbefalinger som nytt styre kan vurdere og evt. implementere i våre
planverk.
Eventuelt:
• Status ny hjemmeside; Lansert 18.05.2021
• Det er ønskelig med noen få treninger i juni mnd. Vi disponerer Flatåshallen
onsdager og søndager tom. 20.06. Sportslig komite følger opp. Det må
opprettes enkeltarrangement i Spond.

