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Protokoll 
 

 

Protokoll styremøte i MoveOn. 

 
Møtenummer: 7 
Dato:  12.11.2019  
Kl: 19.30-21.00 
Sted: Move On, Myrfaret 2    
Innkalt: Styret og varamedlemmer.    
Tilstede: Cato, Vigdis, Sølvy, Monica, Helge og Ragnfrid. 
 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
1. Godkjenning av innkalling/Saksliste, samt forrige referat.  

Godkjent. Møteinnkaller må være flinkere til å sjekke at tidspunkt på innkalling 
og saksliste stemmer overens.  

 

2. Gjennomgang av Trello årshjul, fordele oppgaver som kommer.   
Trener/Styremøte:  
Styret inviterer til kveld med kurs og middag for styret/trenere/assistenter, pluss 
inviterer med andre konkurranseforeldre.  Styret og trenere og andre sentale 
voksne får dekket mat og drikke til maten, vi setter av 10 000 til dette. Ragnfrid 
finner et sted.  

 
3. Gjennomgang av økonomien i 2019 så langt. Regnskapsrapporten har en del feil, 

Monica og Sølvy tar et møte med Soot regnskap og ser over at alt blir postert 
riktig. Setter opp et eget budsjettmøte med Sølvy, Monica, Ragnfrid og Silje, og 
legger fram forslag til budsjett på neste styremøte.   

 

4. Teambuilding  trenere,- vi investerer i arbeidmiljøet for våre ansatte,- ber inn en 
ekstern ‘’coach’’ som kan gi treneren noen gode verktøy for å bedre 
samarbeidet.  

 

5. Monica sjekker hvordan man setter opp Vipps butikk for å forenkle Vipps 
inntekter i regnskapet.  

 

6. Lønn sportslig leder:  Vi ønsker å tilby fastlønn i stedet for timelønn, slik at ikke 
Silje som reiser så  mye med dansere på vegne av klubb og forbund ikke straffes 
økonomisk for å gjøre dette.  
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7. Div 
Cato lager et innlegg som informerer medlemmer om Grasrotandelen og Flüggerandelen. På 
denne  måten får vi inn ‘’gratis penger’’ som kommer godt med.  
 
Cato lager også et forslag til ‘’takketekst’’ til sponsorer for konkurransen som han sender til 
trenere for publisering.  Dette må vi bli bedre på.  
 
Cato sjekker ledige haller i kommunene rundt Ski for ledig hall den 10/10 -2020.  
 
 

Orienteringssaker:  
 

 Ski, 13/11-19 

 Sølvy Aslaksen.  


