
Referat fra styremøte NTNUI Roing

28.09.2014

Tilstede: Øyvind Lavoll (ref.), Sven Ole Nicoalysen, Elise Tveita, Marianne Madsen (første halv-
del), Fredrik Winther Thorsen, Olav Kallerud og Ingrid Bye Løken

1 Gjennomgang av gamle saker
En rekke gamle saker ble avsluttet, sakene gjaldt i hovedsak konkrete arrangement som er gjen-
nomført i sommerhalvåret. Følgden saker ble ikke avsluttet, og følges opp videre utover høsten:

• Henge opp teknikk-plakat på galleriet

• Oppdatere infohefte om NTNUI Roing til nye roere

• Samle inn og publisere klubbrekorder på nettsiden

• Få inn startkontingent fra Sorø i regnskapet (lagt ut privat)

2 Økonomi
Vi har en del igjen å bruke på klubbmateriell. Olav bestiller ny Cox-Box og øvrig nødvendig
materill av Thøger. Evnt. rester blir ombudsjettert til andre poster. Vi har også fått mye støtte
til NM-kjøring, Ingrid sørger for å få inn reiseregninger. Vi har også fått 8000 i elitemidler fra
NSI, Øyvind tar en prat med åtteren om hvordan de skal fordeles. Sponsormidler fra Sweco for
høstsemesteret har fortsatt ikke kommet, men vi har fått en ny kontaktperson som skal purres
på.
Egenandel for student-VM ble fastsatt til 1000 kr, Ingrid sender ut betalings-mail. Båtleie fak-
tureres de andre deltagerne, Øyvind sørger for utsendelse.

3 «Kretsmesterskap» mellom NTNUI og TR
Fredrik og Øyvind hører med Trondhjems om de kan enten 18-19. eller 25-26. oktober.

4 Utstyr/utstyrsmidler
• Vi har et akutt behov for flere romaskiner, og et ganske akutt behov for en firer som kan
brukes av roere som veier under 90 kg. Har fått en mail fra DNV GL som ønsker å kjøpe
båter til bedriftsroing, tilbyr ”Tranen” og ”Ormen stutte”. Øyvind svarer på mail. Dersom
dette ikke lykkes prøver vi å få solgt eller byttet ”Ormen” med annen norsk roklubb.
Sven Ole har sendt mail til NSR og sjekker opp et rykte om en mulig firer til salgs.
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• Sven Ole har forsøkt å søke midler til elektrisk drevet katamaran på Jonsvannet, men legges
på is i påvente av en avklaring på at vi har lov til å benytte den.

• Olav foretar en uformell forespørsel til sin kontakt i SiT om plassering og finansiering av
nye romaskiner.

• Vi gjennomfører bestilling av klær fra JL og eventuelt blæzerbestilling. Legges ut i nettbu-
tikken så fort som mulig, og blæstes på gruppen og roing-alle.

5 Bryggedugnad
Bryggedugnad blir 1. nov. Informeres om i fellesmail i morgen, og Olav sender påminnelse igjen
om to uker, med svarplikt. Olav sjekker også om det er tilgang til vann og strøm, og kjøper inn
(billig) høytrykkspyler dersom det er det (og vi har midler).

6 Haakons singlesculler
Haakon Hagen har tilbudt oss å kjøpe hans Filippi singlesculler, kjøpt ny i 2005. Vi kom frem
til at det på nåværende tidspunkt ikke er riktig av oss å bruke midler på en singel, så lenge vi
har et større behov for andre båter, og nye romaskiner.

7 Sesongavslutning
Befalsforeningen er booket fredag 7. nov. Kunngjøres på roing-alle, og Elise lager facebook-event.
Planlegging av kvelden forøvrig gjøres på neste styremøte.

8 Uttakskomitè/uttakskriterier
Uttakene i år har tidvis bydd på problemer, spesielt til NM. Det er derfor behov for først og
fremst klarere kriterier for uttak, og også kanskje å skille mellom styret og uttakskomite. Vi kom
frem til prøve ut følgende ordning:

Styret utarbeider uttakskriterier, som sendes på høring i god tid før sesongen, –
helst allerede før jul – senest til årsmøtet. Dette for å sikre at det også kan fungere
som en motivasjon i vintertreningen. Styret foreslår i samarbeid med valgkomiteen
en uttakskomitè, som endelig velges på årsmøte i januar. Valgkomitèen får ansvar for
uttak til SM, NM, student-EM og andre store internasjonale regattaer. Ved konflikter i
forbindelse med påmelding til vanlige terminfestede regattaer har også uttakskomiteen
siste ord.

9 Få inn ny vara
For å ha kontinuitet i styret ønsker vi allerede nå å få inn en vara, bl. a. fordi det er flere som
ligger an til å gå ut av styret i januar pga. utveksling eller studiepermisjon. Vi bestemte oss
for å avholde ekstraordinær gen. fors på sesongavslutningen 7. nov, med valg av leder ( Øyvind
innstilt) og nestleder. Som valgkomitè utnevnes: Eirik Hexeberg Henriksen, Marianne Madsen
og Haakon G. J. Hagen.
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10 BE-sertifikat, subsidiering
Fra neste høst kan vi stå uten sjåfører med BE-sertifikat i rogruppa. Vi vedtok derfor å øke
støtten til de som tar BE-sertifikat i rogruppa til følgende:

Førstemann som melder seg etter utlysning for følgende støtte mot å binde seg til å
kjøre båthenger minst èn vei på minst to regattaer per år i 3 år:

• 5000 kr av utgiftene forbundet med kurs og oppkjøring refundert
• 0,- i egenandel på regattaer der man kjører begge veier, halv egenandel ved kjøring
èn vei

• halv egenandel på regattaer der man kjører henger etter 3 år.
Detaljert kontrakt utformes når noen melder seg.

11 SL 2015
Øyvind vet ingenting. Ble beroliget av Ingrid og Olav som har kontroll. Mailen Øyvind får skal
gå til Olav, som er arenasjef. Øyvind gir beskjed om retting. Elise sende inn etterspurt bilde av
roing, og melder fra ca. hvor mange vi tror skal delta.

12 «Elitegruppe»
Det er mange som ønsker å trene mye i vinter. Viktig at ikke folk blir utbrent av å sitte alene
å hate på galleriet. Øyvind foreslår at vi lager en slags elitegruppe med de som ønsker å trene
mye, og blir enige om et felles romaskinprogram, fortrinnsvis på dagtid i Armfeldts de dagene vi
ikke har halltid. Øyvind innkaller til oppstartsmøte torsdag etter sirkel.

13 Lavterskel-økter på vannet fremover
Viktig at de som er nye får rodd. Vi oppretter åpne økter i kalenderen, og håper folk stort sett
klarer å organisere selv. Evnt. må vi lage en dugnadsliste med erfarne roere. Øyvind og Fredrik
prøve å legge ut økter denne uken.

14 Andrebåten fra SM vil ro 4- fremover
Krever disp. fra båtregler. Olav blir med på første økt, og de må ro samtidig med noen erfarne
de 2-3 neste øktene.

15 Oppdatering av ABC-listen
Fredrik og Øyvind sørger for oppdatering med nye roere i høstsemesteret + roere med fullført
nybegynnerurs. Ingrd og Elise innvilges A-status etter høstens prestasjoner.

16 Avtale med Trondhjems
Innholdet ble stort sett klart i våres. Vi tar utgangspunkt i referat fra møtet, og prøver å få det
formalisert. Øyvind og Fredrik snakker med Martin Haugen i forbindelse med avtaling av KM. 7

3



17 Referat til NSI fra EUSA
NSI krever et referat etter utbetaling av midler. Ingrid sørger for å skrive et med utgangspunkt
i artikkelen på nettsiden.

18 Cox-box
Stjålet i Frankrike under student-VM, Sven Ole tror alt håp om å få den igjen er ute nå. Vi må
uansett ha ny, Olav bestiller. Ingrid søker ekstraordinære midler..

19 Sesongevaluering
Har vært en sesong med mye aktivitet. Selv om svært mye er bra, er det alltid noe som kan
gjøres bedre. Oppfordrer til innspill via mail, lager erfaringsnotat. Dette sendes igjen på høring,
og evnt. endringer tas inn.

20 Neste møte
Torsdag 9. okt. etter sirkel. Ingrid kan ikke.
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