Styremøte NSK
21.juni 2020 / Skype kl.19:30
Deltakere

Gro, Anette, Signe, Hilde & Karoline

Meldt forfall

Veronika & Kjersti

Ikke møtt
Referent

Hilde Sommer & Karoline Holtskog Tønnessen

Møtestart

19:42

Møteslutt

21:33
REFERAT

Sak 64/2020

Ansvar

Frist

Gro

Snarest mulig

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 65/2020

Godkjenning av referat fra møte 03.05.2020 &
07.06.2020
Vedtak: Godkjent

Sak 66/2020

Referatsaker
Sak 1 – 26/2020-3: Dommerkomite
Vedtak: Det undersøkes med sittende
komitemedlemmer om de vil fortsette, i tillegg bør det
suppleres med et-to nye medlemmer.
Sak 2 – 42/2020-1: Sponsoravtale med Appetitt
Vedtak: Appetitt går gjennom egne sponsoravtaler til
høsten. Styret sjekker opp mulighet for å fornye
kontrakten, eventuelt om det er andre aktuelle
leverandører. Saken flyttes til punkt åtte i
handlingsplanen, «Sak 4 - 59/2020: Handlingsplan /
årshjul»
Sak 3 - 5872020: Nytt styret
Vedtak: Taushetserklæringer signeres og
brønnøysundregisteret oppdateres. Presentasjon av det
nye styret sendes ut i neste SmellerNytt.
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Sak 4 - 59/2020: Handlingsplan / årshjul
Vedtak: Handlingsplanen gjennomgås og styret
kartlegger hva som må gjøres på hvert av punktene.
Sak 5 - 60/2020: Fagkomite
Vedtak: Årsmøtet har bestemt at vi skal ha 5-9 personer
som skal sitte i fagkomiteen. Medlemmene skal foreslå
personer som skal sitte i denne komiteen (personene må
være forespurt før de sendes inn som forslag). Mer info
sendes ut i SmellerNytt.

Anette

I løpet av
sommeren

Sak 6 - 61/2020: Møteplan for styremøter
Vedtak: Jevnlige møter så de ikke blir for lange hver
gang. Neste møte settes til 28.juli 2020 kl. 20.00 på
Skype.
Sak 7 - 62/2020: Instruktør- / dommer- /
etterutdanning
Vedtak: Flyttes til punkt tre og fire i handlingsplanen,
«Sak 4 - 59/2020: Handlingsplan / årshjul»
Sak 8 - 63/2020-1: Redaktører Facebook / nettside
NKK svarer følgende om oppnevning av redaktør til
Facebook- og nettside:
Følgende står i deres lover vedrørende i § 3-4 i)
Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Sekretær for 2 år
- Kasserer for 2 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlem for 1 år
- Revisor for 2 år, vararevisor for 1 år.
- Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år,
samt vararepresentanter for 1 år
Videre heter det i § 4-3 strekpunkt fem at styret skal
oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne
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representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer og redaktører
Det er derfor ikke årsmøtet som skal velge redaktør.
Det er styrets oppgave å delegere dette.

Det står ikke noe i vedtektene om at valgkomiteen skal
finne redaktør og Ihht. svar fra NKK (se over) utnevner
styret redaktører;
Sak 67/2020

Anette utnevnes til redaktør av websiden
Karoline utnevnes til redaktør for facebookside

Eventuelt
Ingen saker på eventuelt
Neste møte: 28.juli 2020 kl. 20:00 på Skype
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