
Referat fra møte i «veteran-ressursgruppa» i lokalet 
onsdag 08.01.2020 kl.1130 – 1330

Til stede:  
Henry, Sverre, Ingjerd, Tron, Arnt, Kirsti, Ingard, Wenche, Marit, Ivar, Arvid, Tor, Hicka.
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Kaffe og div. kaker og kjeks ble utmerket tilrettelagt av Henry, som også hadde kjøpt inn kaffe.   Wenche, Kirsti 
og Ingjerd var leverandører.

Dagens formaliteter:

Meldinga fra Marit ad hjelp til treningstevne i Idrettshalle 21. januar, ble fulgt opp. Meld tilbake til Marit 
med en SMS til 92677969. 
Det noteres også at iflg. terminlista er det et innendørsstevne i Nordvesthallen 23.01. uten at det er snakk om noen 
forespørsel om hjelp til dette.

Nytt fra Hovedlaget:
• Forberedelse til dommerkurs er på gang. Håper på at 15 – 20 pers. melder seg.
• Det jobbes fortsatt med hjemmesiden. Se Henrys hjemmeside under   noroddfri.no – 
• Ad nye Atlanten stadion:   Ole Birger er med i et eget prosjekt. 
• Henry er mannen bak en ny innbetalingsløsning av medlemskontigent.

Div annet:
• Diskusjonen var innom:  Dataproblemer-  Ny regnskapsfører (E. Meese) - at flere ting som skjer, spesielt 

i forbindelse med nye Atlanten må forankres i hovedlaget - å gå til ansettelse av en pers i deltidsstilling 
vurderes i laget - vi må ta vare på alle aldersgrupper. Det kan planlegges å samarbeide med 
Frivilligsentralen for de som ikke har egen datamulighet. Ved ev deltidsansettelse og nytt kontor på nye 
Atlanten, kan dette muligens ordnes der til avtalte tider.

• Ved nytt kontor på nye Atlanten, bør man forsøke å etablere et miljø etter «på brakka-modellen» hos 
Rosenborg. 

• SKREIKVELD fredag 6. mars.
• Nye sosiale møter: hva med å etablere et samarbeid med Straumsnes – og eller Tingvoll om felles sosial 

kveld på butikksenteret på Straumsnes.

• Noen må ta et initiativ for å arrangere er MEDLEMSMØTE for alle grupper. Ballen kastes til hovedlaget 
hvor Helge må bringe dette videre.

VI MÅ FÅ TIL EN «TURNUSORDNING» AD LEVERANSE AV NOE Å BITE I – i en slik ordning må 
også mannfolkene delta (likestilling) !

NESTE MØTE: onsdag 5. februar på samme sted til samme tid.

Krs 08.01.2020
Ingard W (ref.)


