STYREPROTOKOLL
BJUGN/ØRLAND SKØYTEKLUBB
STYREMØTEDATO

4. oktober 2012

STYREMEDLEMMER TILSTEDE

Siv Iren Stormo Andersson
Pål Ulset
Arne Knutsen
Hege Hovd

STYREMEDLEMMER FRAVÆRENDE

Linda Grande
Trude Merethe Myhre

ANDRE MØTENDE
Viviann Grande

ORIENTERINGSSAKER
NM planer v/ Siv Iren og Arne
STYRESAKER

Ny hjemmeside. Viviann har jobbet litt med å se på muligheter for en ny og bedre plattform
for en ny hjemmeside for skøyteklubben. Gjennom samarbeid med Bjugn kulturhus kan vi få
et samarbeid og hjelp til å utvikle siden.
En ny plattform vil koste klubben inn til kr 7000,Styret gir Viviann fullmakt til å foreta innkjøpet på inn til kr 7000,-.
Klubbkveld i samarbeid med Bli med no
Torsdag 25.oktober kl 1800 på Bjugin
Ingen trening denne kvelden.

Sportslig
Treningene ok
Inndeling av rekruttgruppen etter nivå
Inngå avtale med FosenHallen om å la Bøsk medlemmer(barn) få gå inn gratis i
publikumstida. Dette blir en vinn – vinn situasjon for klubb, aktivitet og for hallen.Klubben
kan betale en årlig sum for dette. Siv Iren forhandler.

Styret vedtar å kjøpe årskort i Fosenhallen til Geir Johnsen. Fosenhallen får fakturere bøsk for
dette kortet.
Første klubbløp gjennomført med 29 løpere. Arrangementet gikk greit.
Skøyteskolen er i gang, fortsatt mye å gå på her. Annonse og rubrikk i ”etter skoletid” er
bestilt.

Søknad fra Ingvild Hellem om reisestøtte til treningsopphold i Inzell på en uke.
Styret vedtar å gi Ingvild en støtte på kr 5000,- til denne reisen.

Styret sender kondolansebukett til fam. Aannø.
Pål ordner bukett på ca 300,Arne deltok ikke på neste sak.
Idrettens Hederskveld 2012
Bjugn / Ørland skøyteklubb vil motta en pris for beste arrangement 19.10.2012. I den
anledning inviteres klubbens æresmedlemmer, Arne Knutsen og Alf Gjølga, til å delta.
Materialforvaltning:
Bøsk overtrekksdrakter er ferdig trykket
Dunejakker
Superundertøy
Det lages oppslag og det utvikles gode regnskapsrutiner for salg.
Lisenser registreres snarest
Faktura for treningsavgift sesongen 2012/2013 sendes ut nå

Starterkurs
Årnt Åge Grande skal på startekurs i Stavanger. Klubben dekker hans kostnader til dette.
Kiosksalget
Noen utfordringer med at foreldre vegrer seg fra å ta sin tørn. Dette er vanskelig for Trude
som har ansvaret for å sy sammen en turnus.
Brusskap. Dette er avklart med Arnt Åge om dette og fått avklart plassering.
Tømming av penger

