
Styremøte 25/1-2017 
 
 
 
Godkjenne innkalling 
OK.Avtroppende- og påtroppende styre. Alle utenom Petter var tilstede. Deltatt med 
synspunkter på Asana.  
 
Valg av ordstyrer 
Torjus 
 
Velkomstapell 
Torjus- Velkommen til nytt styre.  
 
Erfaringsoverføring 
Gamle styremedlemmer lager et skriv angående erfaringsoverføring til nye styremedlemmer. 
Opp til hver enkelt i det gamle styre på tid og sted, ta initiativ, sett dere sammen og lære opp 
han/hun nye. Jo grundigere nå, mindre spørsmål senere. Mål er å kunne overta stillingen til 
neste styremøte. 
Alle i det gamle styret fortsetter frem til sommeren, så det er mulighet til å stille spørsmål. 
Sponsor, dugnad, materiell, kasserer.. 
Gjelder også for ledere i kommiteér 
 
Tilganger 
Indre kjerne, rettigheter til NTNUI Roing på facebook.  
Asana - Kommunikasjonskanalen i styret.  
Nyttige linker for styret - Bilkollektivet, ABC-roere.. Espen vil opprette en Google Drive med 
de viktigste dokumentene. 
Instagram  
Mail-lister: Torjus har en “bruksanvisning” for å kunne sende mail fra “roing-xxxx@ntnui.no” 
Klubbadmin og sportsadmin for Espen og Sondre. 
Forsikring. Espen gi Edvard tilgang til dette.. 
Hjemmeside 
 
Planen fremover: 
Gamle styre→Nytt styre ved neste styremøte. Espen styrer neste møte. 
Hvor ofte møte? Kommer ann på. Kun de store beslutningene. La småting skje uten å ha 
møte. Enighet om at det er unødvendig med for mange møter. Møter kan dra ut. Viktigste 
sakene først. Har såpass tillit til styremedlemmene at de kan ta egne beslutninger. Ta opp 
eventuelle utfordringer i mindre fora.  
Inn- ut middag. Hvem betaler hva? (Thea kledde hårfargen sin.) DOODLE. Espen finner tid 
og sted. 
 
Treningssamling: 
Viktig! 



Ålesund vil ikke ha oss. Rart. Sjekket med Sandefjord (Øyvind Lavoll) og Drammen (Olav 
Kallerud). Sandefjord, må dele opp flere steder å bo. Drammen, venter på tilbud. Samlingen 
må gjennomføres før fristen for å sende inn lagene til SM. Pga av NSI. Anbefaler 2 helger 
før påskeferien. Uken før påske har mange medlemmer reist til Asia. 
Mye roing, bor sammen, sosialt. Hvor mye effort skal vi legge i det? 
Camping/skoler.. 
Torjus får ansvaret for å få tilbud fra Drammen og Sandefjord pga allerede pågående 
kommunikasjon med kontaktpersoner.  
 
Dugnadslister 
Håvard og Ivar fikser nye dugnadslister for løping og instruktør 5x5 innen neste styremøte. 
Sesongen nærmer seg raskt. Anbefales økter med 10-15 min teknikk→ 3x5 intervaller.  
Vaskedugnad under SL = positive! Mulighet for å dra inn 10 000,- for rask rengjøring fredag 
og vask søndag. Espen har meldt interesse til SL-styre. Venter på mer informasjon. 
O-gruppa førstkommende fredag, ubetalt = ikke gira. 
 
Påmelding student-EM 
Petter har spurt om beste reisemåte og båtleie. Mulig at beste alternativ er fly til Budapest og 
tog. Andre klubber ønsker å stille i mindre båtklasser. Hvordan gjøres dette med økonomisk 
støtte fra NSI? 
General entry - Ingen bunden påmelding. Britt Ingunn og Sondre gjør dette under 
overlapping. FRIST 15. februar. Ta kontakt med NSI. Torjus har videresendt 
informasjonsmail til nestleder. 
 
Påmelding SL 
Blæste påmelding. Ikke høy terskel. Morsom bankett. SL trenger blæsting også til 
funksjonærer. Blir deltakeravgift støttet med 85% fra HS(?), ellers høy og kanskje derfor lav 
interesse. 
Infoansvarlig poster på facebook. Sette et mål på hvor mange deltagere? 
Funksjonærbehov til romaskinkonkurranse 3-4 stk. Thea kan delta. 
 
Støtte NM 
Budsjettet er ikke behandlet enda. Kan dekke 50%. Kan være muligheter å få dekket. Vi har 
nå søkt om 35 000. I utgangspunktet positive. God “reklame” for NTNUI. Konklusjon, vente 
til budsjettet er behandlet.  
 
Klær 
Trimtex har tilbudt seg å lage rodrakter. Venter på prisestimat. I utgangspunktet meget bra, 
men tipper dyrt. 
 
Spar-sponsor 
Sven Ole har nå fått stæsj. Masse stæsj! Stryke på merker. Avtalen er ikke spesielt formell. 
Fornøyd sponsor. Joanna overtar ballen, viktig å ta bilder med logo. Kanskje øke 
sponsoravtalen med Spar? Viser uansett “produktet NTNUI Roing” på en god måte ved å 
fremheve spar også til andre potensielle sponsorer.  
 



Utlån romaskin 
Rosenborg Ungdomsskole har sendt forespørsel om å låne romaskinene til gym. Kenneth, 
kjør! 
4 nye maskiner skal stå oppe. 
Støtte til vedlikehold av de som står nede pga “Stærk” 
Dugnad på romaskin - Edvard styrer. 
Få SiT til å kjøpe de? Kontraktene skal ligge i en lederperm. Kan være mye penger for 
rogruppa. 
 
 
Diverse: 
Aktuelt med en egen reiseansvarlig? Mye jobb for en kasserer. 
Lindy Hoop halltid 22.april? Det er greit 
Blæzer bestilling. Klarsignal til Edvard  
Neste styremøte: 31/1 kl. 1800 Sit Gløshaugen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


