
Referat styremøte NTNUI Roing 
 
Dato: 09.10.14 

 

Til stede:  

Øyvind Lavoll 

Fredrik Winther Thorsen 

Olav Kallerud 

Sven Ole Nicolaysen 

Elise Tveita (referent) 

 

 

1. Materialhjørnet 
 Sit virker positive til nye romaskiner. 

 Olav har sendt mail til Thøger, uten å få et relevant svar. 

 Coxboks må bestilles så fort som mulig. 

 Olav sender ut påminnelsesmail til roing-alle angående tøybestilling når fristen 

nærmer seg. 

 Sven Ole i kontakt med Trimtex og NTNUI caps. 

 Øyvind i kontakt med Nakal angående blæzerbestilling. 

 

 

2. Tilbakemeldinger/innspill fra roing-alle 
 Fått svar fra to roere. Fristen for å sende inn sesongevalueringen settes til 

2.november. Sakene behandles deretter. 

 

 

3. Sesongavslutning 
 Øyvind inviterer NTNUI-leder Kristian Solvin med følge. 

 Alle tar med én rett hver (75,-). 

 Elise lager event på facebook. 

 Sven Ole organiserer taler/stand-up/humorstunt. 

 

 

4. Trening fremover/Elitegruppe 
 De aktuelle sender inn en søknad om å få være med i elitegruppa. Krav om at 

man må stille på SM og NM. 

 Frist for å sende inn søknad: Fredag uke 42. 

 Øyvind legger ut søknadsskjema på hjemmesiden. 

 

 

5. Søknad om A-status, Ida-Marie Høyvik 
 Søkt om A-status, søknad innvilget. 

 

 

6. Takster kjøregodtgjørelse 



Mange bruker private biler til kjøring til Jonsvatnet. Ble enige om å gjøre som i 

skigruppa, alle tar med penger kontant til sjåfør ved kjøring.  

 Takst tur/retur Jonsvannet: 20,- per pers. 

 

 

7. Referat fra gruppeledersamling 
Saker som ble tatt opp var bl. a. NTNUIs skattekiste, gi noe tilbake til Trondheim, for 

eksempel låne ut utstyr/båter.  

 NTNUI Roing ikke interessert i utlån, dyrt utstyr og vanskelig å bruke utenfor 

I-bygget. 

 

 

8. NRs trenerforum 2014 
 Arrangeres på TS 21.-22.november. 

 En fra styret må stille. 

 Spesielt interessert i at SM 2015 ikke kræsjer med uttaksregattaer, samt 

påvirke uttaket til Universiaden 2015 i den grad det er mulig. 

 

 

9. SL 2015 
 Sven Ole skriver en kort tekst om NTNUI, sender tre spark til roerne i Bergen. 

 

 

10. TV-aksjonen 
 Dato: 19.oktober. To fra rogruppa må stille.  

 De som deltar kan få slippe bryggedugnad.  

 Øyvind informerer om tv-aksjonen på hjemmesiden. 

 

 

11. Coxing telle som dugnadsenhet? 
Forslag om at det skal telle som dugnad da mange av de samme ofte stiller. Ble 

enige om at det ikke skal det. 

 Må jobbe med et videre dugnadsssystem, evt prosjekt ”Fast cox”. 

 

 

12. Avtale med TR 
Dette er ikke en hastesak enda. Kontrakt er under utarbeidelse. 

 

 

13. Klubbmesterskap 
 Arrangere klubbmesterskap på Jonsvatnet mellom NTNUI og TR. 

 Dato: 26.oktober. 

 Øyvind og Fredrik snakker med TR. 

 

 

 
 



14. Gravering av NM-pokal 
 Elise drar til gullsmed for gravering. Tekst: ’NTNUI’. 

 

 

15. Finne SM-pokalen 
 Må finne SM-pokalen som ble borte før SM 2014 i forbindelse med 

oppussing på i-bygget. 

 

 

 


