
Styremøte NTNUI Roing  
27.02.17 

 
Tilstede: Espen, Sondre, Joanna, Ingeborg, Ivar, Torjus og Edvard. Ikke tilstede: x 
Referent: Joanna  
 
1. Velkommen  

● Alle må møte på tid.  
● Innkalling godkjennes. Referat fra forrige møte godkjennes. 

 
2. Treningssamling  

● Tilbud fra Horten - torsdag-søndag. 3000,- + drivstoff i båtleie + 8000,- overnatting. 
Bestemmer oss for det.  

● Står mellom 23.03-26.03 eller 30.03-02.04. Velger å avholde samlingen helg nr. 2.  
● Helgen er best egnet, flest erfarne kan være med denne helgen, nærmere vår, 

potensielt bedre forhold, mer lukrativ helg mtp påske, helgen passer best for styret, 
får en uke lengre planlegging.  

● Espen gir beskjed til Horten, avklarer henger med Trondhjems og sender ut infomail 
asap. 

● Transport - prøver å bruke privatbiler og supplerer med bilkollektiv og leiebil.  
● Trener - benytte trener eller høre med erfaren, tidligere NTNUI-roer? Kostnad vs. 

utbytte? Undersøke nærmere hva dealen med Seb er, Sondre hører med Thorvald.  
● Program - reiser tidlig på torsdag, to økter fredag, to økter lørdag, reiser hjem tidlig 

søndag. Prøver å få til firerøkter.  
● Påmelding åpner mandag 06.03 og stenger mandag 13.03.  

 
3.  Roåret 2017 

● Leder ønsker for styret: gjennomføringsevne, god på vesentlig kommunikasjon og 
lojalitet, støttende og initiativrike. Leder er ærekjær og støttende. 

● Målsetninger:  
 
4. Supergruppa  

● Mye bra initiativ, men supergruppa undergraves litt.  
● Kan oppfordre til å gå igjennom supergruppa med initiativ, sprer det til de vi  
● Torjus tar møte med supergruppa i løpet av neste uke og setter opp en plan for året. 
● Setter i gang sesongoppstartsfest - helgen 24.03-25.03.  

 
5. Testuke 11  

● Info må ut samt hvilke kriterier som kommer til å ligge til grunn for uttak til SM. 
Sondre sender ut mail.  

● Diskutere kriterier i styret, sportslig ansvarlig tar med innspill til UK. 
● Må høre videre med Petter om felles testuke online med BSI.  

 
 
 



6. C2-konkurranse, 1000m  
● Blir konkurranse, arrangeres av supergruppa. Fest utsettes til sesongåpning, 

testeuke 11.   
 
7. Sit støtte  

● Søke om penger til materiell - båt eller nytt trekk.  
● Søker om ca. 20 000,- til nytt båttrekk, Joanna skriver søknad  

 
8. Flytte trening fra Nidelva  

● Flytte treninger fra elven og ut til sjøen.  
● Dårlige forhold, vurderes som dårligere alternativ enn å ro på elven.  
● Edvard og Espen sjekker opp muligheter/situasjonen videre.  

 
9. Erfaringsoverføring 

● Godt på vei. Noe øko gjenstår, avvik i regnskapet i høst. 
 
10. Vinterroing 

● Må få på plass et reglement.  
● Anette har kommet med et forslag, sportslig ansvarlig ser på dette sammen med 

andre erfarne roere.  
● Styret tar det videre derfra.  

 
11. SM Romaskin 2018 

● Vurdere om vi vil arrangere SM i romaskin i 2018. Må starte prosessen tidlig.  
● Sende søknad og få tittelen tildelt. Torjus tar det videre og sender mail.  
● Evt. vurdere om vi vil arrangere NM romaskin, vurderes om ikke veldig aktuelt.  

 
Eventuelt 

● Kalender - oppretter og deler en felles for rogruppen. Tar utgangspunkt i Espen sin.  
● Kommunikasjon - innkallinger og viktige diskusjoner på mail, annet på facebook.  
● Liste med mail - info på arket med roere. Ingeborg hører med Anders om oversikt.  
● Økonomi - noe feil i regnskapet fra 2016, 41 betalt båtavgift. Krever inn 

forhåndsbetaling for treningssamling etter påmelding.  
● BSI-treningssamling - fortsatt positive til dette. Hører med Petter om plan fremover.  
● Dugnader - ikke funnet så mye på enda. Ivar hører om vi kan stille på fjellseterløpet.  
● Inn/ut-middag - onsdag 22.03.  

 
Oppgaver til neste gang  
Espen: Fikser info og avklaringer ifm treningssamling. Info, trening++ Sender ut infomail. 
Deler gmail-kalender. Tar kontakt med erfarne og hører om roing i kanal.  
Sondre: Hører med Thorvald om trener-deal. Mail med info i testuke 11. Hører videre med 
Petter om fellesuke med BSI. Ser videre på reglementet for vinterroing. Hører med Petter 
om BSI-samling.  
Torjus: Tar kontakt med supergruppa, setter i gang planlegging av sesongoppstartsfest. 
Sender mail til NSI og hører.  
Ivar: Sjekker opp mailliste med Anders.  



Joanna: Skriver og sender søknad om sponsormidler fra Sit. Hører om strykemerker. 
Oppretter felleskalender.  
Edvard: Sjekker opp muligheter for trening på sjøen.  
 


