Styremøte i Norges Rumpeldunkforbund
11.09.17
Til stede:
Jørgen Helgeland Stenløkk (Leder)
Stein Elgethun (Nestleder)
Martin Beyer (Kasserer)
Johanne Steinlien (Dommer- og snoppansvarlig)
John André Seem (Webansvarlig)
Amund Kulsrud Storruste (Turneringsansvarlig)
Sam Martol Søhol (PR-ansvarlig)

Til stede under deler av møtet:
Mathilde Seligmann (Utviklingsansvarlig)

Ikke til stede:

Referat
Sak: Godkjenne referat fra sist møte (V)
Saksansvarlig: Stein
Info: Internt: [link]
Eksternt: [link]
Forslag: Referat fra siste styremøte godkjennes
Godkjent

Sak: Oslo Open budsjett (V)
Saksansvarlig: Jørgen
Info: Oslo Open arrangeres av en komité utenfor NRF-styret. Medlemmer i NRF-styret som
ikke er med i Oslo Open komitéen burde ha et minimum av innsikt i det som er NRFs største
arbeidsoppgave i første halvdel av sesongen. Budsjettet for turneringen burde bli lagt frem
for NRF-styret.
Forslag: Oslo Open komitéen må lage et budsjett for turneringen, som må godkjennes av
NRF-styret. Budsjettet skal ikke gå i underskudd.
Vedtatt

Sak: Laginnmeldingssystem og transferpolicies (D) (V)
Saksansvarlig: Jørgen
Info: NRF må sette transferpolicies for sesongen. Diskusjon basert på fjorårets policies.
Forslag:
Utsatt avgjørelse til neste møte
Sak: Redigering av bilder før publisering online (O / D)
Saksansvarlig: Jørgen
Info: Etter forespørsel fra Kristin Kravdal, burde vi være mer tydelige på om bilder blir
redigert av NRF før de publiseres. Hun hadde brukt en del tid på å redigere sine EG-bilder
som landslagsfotograf, og så ble de videre redigert før de ble publisert på Facebooksiden
vår. Dette tilfellet er ikke et problem, men det skaper dobbelt arbeid, som er unødvendig.
Forslag: Fremover etterspør vi om fotografer har redigert bildene sine, og om de har det, så
slipper vi å gjøre det.
Kommentar: Sam har snakket med Kristin om dette, og vi har kommet til en enighet.
Jørgen orienterte
Sak: Retnlingslinjer reisestøtte (D)
Saksansvarlig: Martin

Info: Har ingen gode retningslinjer, så vil ha noe mer fast, så folk vet hva de kan forvente
når de søker penger fra oss
Utsatt avgjørelse til neste møte
Sak: Bestemme reisestøtte til OSI (V)
Saksansvarlig: Jørgen (/Martin)
Info: OSI har søkt om reisestøtte for å reise til Kristiansand og holde kurs for KSI.
Vedtatt å støtte OSI med deler av reiseutgiftene.
Evt
Landslag: Få søknader, frist utsatt.

