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10. januar

STYREMEDLEMMER TILSTEDE

Siv Iren Stormo Andersson
Pål Ulset
Arne Knutsen
Hege Hovd
Linda Grande
Tude Merethe Myhre

STYREMEDLEMMER FRAVÆRENDE
ANDRE MØTENDE

ORIENTERINGSSAKER
Sportslig
NM foreløpig resultatregnskap
Forventet sluttresultat er et overskudd på 37 000,STYRESAKER

Organisering av kiosk og innkjøp
Rollen er uklar og Trude ber om å bli avløst.
Trude tar ansvar for innkjøp.
Vaktlister utarbeides av Linda i samarbeid med Torunn og Unni
Siv Iren og Hege tar et møte med Bjørnar Harøy og SonjaHovinga i løpet av uke 4 for å
avklare forholdet til kunstløpselever
Salgsinntekter kiosk under NM
I de store arrangementene (world cup og NM ) har inntektene fra kiosksalget i varmestua blitt
lagt inn i resultatregnskapet til arrangementet. Styret diskuterer om vi skal jobbe for å beholde
all inntekt fra kiosk også på disse arrangementene, og anmoder bøskrepresentantene i
arrangementskomiteen å argumentere for dette inn mot VM
Ny lovnorm for alle idrettslag
Idrettstingen 2011 vedtok en rekke nye normer som har følge for alle idrettslag. Pål og Arne
forbereder sak om lovendringer i Bjugn/ Ørland skøyteklubb frem til årsmøtet.

VM junior 2014
Arrangementskomiteen har startet arbeidet og Bøsk stiller med de samme personer inn i
arrangementskomiteen som ved NM, bortsett fra Arne Knutsen som ber om å få fratre dette
arbeidet.
Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av to fra Bøsk, Siv Iren og Linda og 2 fra Campus
Fosen (Ådne Røkkum og Hans Eide)
Det er besluttet at 2 fra Bøsk og 2 fra Campus Fosen reiser til Collalbo for å se på
arrangementet VM 2013.
Bøsk forskutterer kostnaden for Siv Iren og Viviann, men vil at kostnaden skal bli refundert
av VM arrangementet.
Handlingsplan
Siv Iren forbereder til neste møte.
Økonomioppfølging
Statusrapport på neste styremøte. Linda forbereder
Salg av superundertøy og boblejakker
Trude gjør en innsats.
NC finale
På grunn av sammenfall i tid på terminlisten på NC finalen og et løp i Calgary, har vi blitt
rådet til å søke teknisk komité om å fremskynde NC finalen med ei uke.
Til tross for at en fremskynding vil falle sammen med Sandefjordløpet, tror vi at vi skal være i
stand til å gjennomføre arrangementet her. Siv Iren gjør en henvendelse til teknisk komité

Erstatning av herrefrakk etter 2. juledag
Under dugnadsinnsatsen i Bjugnhallen 2. juledag hvor BØSK hadde garderoben, var vi
uheldig og mistet en frakk. Denne ble vi nødt til å erstatte. Vi fikk til en avtale om å erstatte
tapet med inn til kr 1800,- .
Dugnadsinnsatsen gav en inntekt på drøye kr 14 600,-

