
Styremøte NTNUI Roing  

14.03.17 

Tilstede: Espen, Sondre, Joanna, Ingeborg, Ivar, Torjus og Edvard 

Referent: Edvard 

1) Velkommen 

a) Innkalling godkjennes. Referat fra forrige møte godkjennes. 

 

2) Styremedlemmenes oppdatering 

a) Espen 

i) Kontrakt for Horten er i orden. Vi blir møtt ved ankomst 

ii) Sondre og Espen har vært på Ledermøte for NTNUI 

(1) Fokus på mer Paraindrett 

b) Torjus 

i) Vært i kontakt med NSI, angående SM 2018 

(1) Utgifter 

(2) Forhørt om trener, Ole Svartingen 

(3) Lagt ut innlegg om Sven Ole 

(4) Hatt møte med Supergruppa,  

(a) Snakket om planlegging for Gudenes Aften, sesongåpnings fest og 

sesongavslutning 

(b) De ønsker å være selvstendig 

(c) Ønsker fler medlemmer, helst erfarne 

(d) Egen komiteen for Sesongavslutning 

c) Joanna 

i) NSI, utviklingsmidler. Har søkt, og satser på at går igjennom. Dett for støtte til 

Horten samling 

ii) Rektorpotten, Trondheim Kraft, mulige steder å søke om støtte til rogruppa 

iii) Kontakt info overført til spar, vår kontaktperson er fortsatt på ferie 

iv) Utarbeideplan for hovedsponsor. Enighet om at styret må gjøre dette sammen 

v) Satt opp kalender for viktige dator 

d) Ivar 

i) Jobbet med dugnadsarbeid 

ii) 1000m konkurransen, godkjent av Concept 2, trekning av romaskin vil skje senere 

iii)  Satt opp arbeidsliste for samlingen 

iv) Innkjøpsliste skal jobbes videre med 

e) Ingeborg 

i) Erfaringsoverføring med Magnus 

ii) Regnskaps problemer med hovedstyre 



(1) Tas hånd om nå 

f) Sondre 

i) Sendt ut oversikt for konkurranse året 2017 

ii) Prøvd å skaffe trener 

(1) Vært i kontakt med flere potensielle 

iii) UK arbeid 

g) Edvard 

i) Bestilt transport til Horten 

ii) Satt opp biler og transportplan 

iii) Blazere kommer uke 11 

iv) Chopar og JL bestilling på vei 

3) Big Surprise 

a) Jæger effekter++++++ 

b) Medbringes til sesongåpnings fest 

 

4) Horten-samlingen 

a) Espen:  

i) Satt opp eget facebook arangement 

(1) Kommunikasjon før og under samling vil foregå der 

ii) Sette sammen et skriv 

iii) Blir møtt av sportsligsjef i Horten 

(1) Edvard går igjennom utstyr, båter og bane 

(2) Espen går igjennom brannsikkerhet etc. 

b) Sondre: 

i) Satt opp dagsplan for samling 

c) Torjus og Edvard tar teknikk kurs på kvelden 

d) Styrketreningskurs med Ivar 

e) Trener 

(1) Får ikke Sebb, Øyvind,Olav eller Horten trener 

(2) Skal kontakte Mads Frank 

(3) Styret mener det hadde vært gunstig å ha en ekstern trener 

f) Torjus vil stå for underholdning på kveldene 

g) Prøve å sette opp nybegynner økter og erfarenøkter? 

i) Hovedøkter 

ii) Trenger coxer 

iii) Følgebåt 

iv) 4er økter, 8er økter 

v) Andre økter vil måtte gjøres på eget insj 

h) Kort til bruk under samling 

(1) Bestille kredittkort, Espen 

i) Egenandel 



(1) Krever egenandel 

(a) 600kr, frist 21. Mars 

j) Mat  

(a) Lett å lage, mye, billig 

(b) Allergier 

k) HMS 

(a) Bruker skrivet fra i fjor 

(b) Tar med førstehjelpsutstyr  

5) Vinterroing 

a) Vil være vanskelig å påbegynne vinterroing denne sesongen 

b) Godkjenning av sikkerhetsreglement angående vinterroing 

i) Godkjent 

6) ABC-liste 

a) Oppdater status 

b) Det må søkes om å fåvære A-roer 

c) Søknad om kombinasjoner 

d) Fjerne inaktive roere 

i) Edvard tar seg av dette 

7) Ta ut brygge 

a) Edvard forhører med Petter 

8)  Rep av båt 

a) Joanna skal jobbe med å søke om midler til rep av båt 

b) Sende bilder til Fillippi, undersøkes videre i Horten 

9) Kjøp av båt 

a) 4- vs. 8+ 

i) Styre mener en 4- er det beste for klubben 

(1) Edvard og Sondre vil ta kontakt med roklubber i Norge om kjøp av 4- eller 

kombo. 

10) Selge romaskiner 

a) 3500kr per stykk, vi har 4 

b) Kontrakt  funnet 

c) Espen tar seg av dette 

11) Romaskiner 

a) Hvem skal dekke vedlikehold? 

i) Skal SIT betal NTNUI Roing for at vi skal ta det? 

b) Espen tar kontakt med SIT. 

 

12) KSV Kraft Senter Vest 

a) Ingen avtale med trener 

b) Utgangspunktet for juniorer 



c) Betalt 15000 de siste 3 årene 

d) Ikke noe poeng å fortsette 

i) Fortsette å betale og bruke KSV trener? 

(1) Få potensielt lite igjen for 5000kr i året 

(2) Melde oss ut i år, og mulig melde oss inn igjen neste år (Sondre sjekker dette)? 

(a) Hvis ikke Seb kan trene oss før EM vil vi melde oss ut.  

13) SM 2017 

a) Invitasjon trukket 

i) Bergensklubbene har ikke fått SM godkjent 

b) Sende påmelding asap etter Horten 

c) Flybilletter må bestilles 

d) Svar på interessepåmelding før 25. Mars 

e) Flybilletter bestilles søndag 26. mars 

14) M-cash 

a) Alternativ til bruk for klessalg 

b) Uvisst om dette vil koste prosenter 

c) Hvis gratis vil vi ta det opp til diskusjon 

d) Ingeborg avventer svar 

15) SM 2018 Innendørs 

a) Torjus jobber med søknad 

b) Ønsker å sette opp en egen komite 

 

 

Neste møte: 

Referent: Torjus 

Digg ansvarlig: Sondre 


