
Styremøte

Styret - NTNUI Roing v/Olav Kallerud

23.10.14

Tilstede

• Øyvind Lavoll

• Elise Tveita

• Ingrid B. Løken

• Fredrik W. Thorsen

• Olav Kallerud

1 Gamle saker

Referatet fra forrige styremøte er godkjent. Gamle saker som ikke er utført blir
flyttet til dette møte.

2 Økonomi

Ingrid gikk gjennom gruppas økonmiske stilling. Vi ligger godt ann i forhold
til budsjettet. Vi klarer antageligvis å betale ned l̊an til HS og sitte igjen med
kapital etter nytt̊ar. Vi tar sikte p̊a å sitte igjen med 5-10000. Vi tar sikte p̊a
å starte å spare penger til b̊at n̊ar l̊anet er nedbetalt.

3 Romaskiner

Vi prøver å skaffe flere romaskiner pga. veldig stor p̊agang p̊a romaskintrenin-
gene. Enten via SiT eller ved egene midler.

4 Bryggedugnad

Avholdes 1. nov. Øyvind foretar innkjøp av svamper og pølser. Olav har f̊att
mail om folk kan eller ikke, per n̊a er det oppunder 20 som stiller.
Øyvind hører med l̊an av henger for transport av 8er.
Olav hører med l̊an av nøkkel til magasinbygg.
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5 DNV

Vi avtale om oppussingsmidler fra DNV mot at vi oppdaterte klistremerket de
har p̊a b̊aten v̊ar. I tillegg var de ogs̊a iteressert i å kjøpe Ormen, Øyvind
forhører gir tilbud. Det er ganske usikkert p̊a hva de vil ha/hvilke prisklasse de
er ute etter.
Vi vil selge med hensikt å skaffe tilsvarende 4-/4x i lavere vektklasse(enn dagens
90kg).

6 Be-sertifikat

Vi har hatt to henvendelser, fra Stine D. E. og Tobias M. Siden stine har
begrenset BE sertifikat er det billigere for henne å ta ordinert BE, hun f̊ar
støtte til dette i starten av 2015. Tobias blir neste mann rekken med planlagt
støttetildeling i starten av 2016(begge har mange år p̊a NTNU fremfor seg).

7 Universiaden

Styret starter å planlegge allerede n̊a, siden det er avholdes i Sør-Korea ligger
dette ann til å bli dyrt og ligger midt i sommerjobbperiden. Dermen kan by p̊a
vanskeligheter for den enkelte.
Det blir i første omgang å finne ut hvem som er intersserte og f̊a uttak p̊a
plass. Dette skjer bla. via trenerforum i slutten av nov. vi prøver å f̊a sendt
full delegasjon(3 representanter). Øyvind, Sven Ole og kanskje Ola/Ole kan
muligens stille. Rogruppa vil dette deltageravgift.
Det er ønskelig at uttakter kommer MYE tidligere enn tidligere siden en del
ting m̊a planlegges, gjerne basert p̊a tidligere prestasjoner ol.

8 NR trenerforum og ledermøte

Se forrige punkt om Universiaden. P̊a møte vil det være uttaksbestemmelser ol.

9 SM-Pokalen

SM-pokalen har kommet til rette etter å ha vært savnet i kjølvannet av vannlekas-
jen p̊a styrerommet.

10 Tobias Martinsen søker A-roer status

Søknad avvist, styret følger vanelige klassekriterier.
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11 Material

Svein Thøgersen kan ordne med det som er av oppussing av 8er og coxbox. Olav
holder løpende kontakt. Vi prioriterer å kjøpe coxbox i år.

12 Tøybestilling

JL-betstilling(rosepsifikk) er sendt av g̊arde, inkl. totalt 8 rodrakter 50/50 delt
p̊a kjønn og 8 longsleeves som lager. Vi planlegger ny tøybestilling i v̊ar. Sven
Ole har bestilt jakker. Capser kan kun bestilles i kvanta p̊a 100 stk. dette blir
totalt 6000, som vi synes er veldig mye. Øyvind hører med andre grupper om
de vil kjøpe et større kvanta capser av oss. Vi avventer foreløbig svar p̊a denne
forespørselen ang. bestilling av capser.

13 Dugnadssytem

Det er ønskelig å ha en dunadssystem alla. langrenn med dugnadspoeng. Olav
lager et førsteutkast.

14 Sesongavsluting

Det er duket for sensongavsluting i rogruppa den 7. nov. p̊a Tronhjems Befal-
forening(som vanelig). Vi lager en festkomite som tar hovedansvar for tilstel-
ningen. Vi planlegger å hver deltager har med en egen rett til ca 75 kr. Sven
Ole fordeler taler som skal holdes, det vil ogs̊a bli muligheter for stand-up.

15 Kjøpe nye kanonballer til sirkeltreningsopp-
varming

Vi kjøper nye kanonballer til sirkeltreninga fordi de gamle er ødelagte/borte
og av ukjent alder. Disse vil oppbevares i skapet i 1.etg i materialrommet p̊a
armfeldtsalen.

16 Klubbmesterskap

Klubbmesterskap mot trondheims i 8+. Avholdes søndag 26.10, forbehold om
strom og store nedbørsmengder. Vi planlegger ogs̊a å kjøre en 4- mesterskap
internet i rogruppa med begge kjønn og blanding av erfarene og nybegynnere.
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