
Styremøte 25.05.2017 

Tilstede: Alle 

1. EUC 

a. Sondre sjekker opp om det er greit å kjøre leiebil på tvers av landegrenser 

2. NM 

a. UK har laget utkast og skal snart sende ut 

b. Må undersøke hvordan det funker med utvekslingsstudenter 

c. Overnatting 

3. Rekruttering 

a. Joanna tar ansvar for stand på Idrettskavalkaden 

b. Torjus tar infomøtet 

4. Kasserer 

a. Betaling fra Fjellseter? JA 

b. Betalt henger? Nei 

c. Hengerleie til TR? 

i. Ikke betalt for Horten og SM 

d. Strømper 

i. Betalt 

e. Trondheim Bilkollektiv 

i. Betalt 

5. Båtkjøp 

6. Sponsor 

7. Romaskiner 

a. SiT vil ikke kjøpe maskinene våre 

b. Kanskje få SiT til å kjøpe flere 

8. Resultatspesial – Nettside 

a. Torjus prater med Anders 

9. Båtplass sommer 

a. Legger noe presenning over 

10. Oppgradering båt 

a. Sleidehjul 

b. Vingemutterne 

c. Skaden på skroget 

i. Sannsynligvis ingen sjanse til å gjøre det i år 

d. Ormen stutte 

i. Må fikses neste år 

11. SM 1600kr 

a. Påmeldingspenger – kommer 

12. Handlingsplan 

a. Gå gjennom Handlingsplan 2017, laget av forrige styre 

b. Søkt om midler til ny båt 

c. Få ny hovedsponsor – pågående 

d. Dugnadspoeng 

i. Kåring til de tre som har gjort veldig mye 

ii. En gang ila høsten har vi ansvar for vask – de som har vært på mye dugnad 

kan slippe 

e. Folk med hengerlapp 



i. Gi lapp til noen nye? 

ii. Espen reiser på utveksling høst ‘18 

iii. Henrik Milde har lappen 

f. Videreføre samarbeid med TR 

i. Gått bra, kan legge ut føringer på klubbhus-oppførsel på ny 

g.  

13. Knappesystem 

a. Tas til sommeren 

14. Izzy 

15. Henger 

a. «Applaus» 

b. Espen kjøper hengerlås og adapter 

c. Kjersti kan bli med på roadtrip til østlandet med hengeren på slep 

d. Pappa’n til ESPEN fikser 

16. Sommersamling 

a. BSI vil kanskje være med på NM 

b. Trene i Oslo før NM/samling? 

17. Opplæring av c-roere i sculling 

a. Oppfordre A-roere til å være disponible dersom c/b-roere vil ut i dobbelen 


