Referat fra styremøte
Tid: Onsdag 21.april kl.14.30
Sted: Store møterom, Avlastningsbygget
Tilstede: Tone, Per Helmer, Rune R, Rune L, Jan-Inge, Sven Arne, Anita

Sak 1: Kettlebells trening på NIH
Aktiviteten fortsetter på NIH pga av tiden passer, de har lagerplass til kulene, prisen er
gunstig, og stedet skal ikke legges ned med det første.
Sak 2: Finansiering av nye kettlebell-kuler
Det er behov for nye kuler, og Rune har levert forslag til finansieringsplan som går ut på at
han kjøper inn kuler privat og får kompensasjon for dette fra BIL ved 200 kr pr. trening. Dette
blir minimum 8000,- pr. år. Da er Rune eier av kulene. Planen er godkjent av styret.
Sak 3: Søknad om støtte fra instituttet
Beløpet ble økt til 64000,- som inkluderer betaling av instruktører (Mona og Rune).
BIL bestemmer timeslønn til instruktører, og dette bør evalueres i forhold til antall deltakere
og slik at det ikke blir forskjell mellom instruktører. Timeslønnen gjelder pr. klokketime.
Kjell Rud foreslår en bedre rapportering på medlemstall, og at det må jobbes for å få flere
medlemmer. En mulighet er at lønningskontoret innkrever medlemskontigent (for eksempel
10kr/mnd.) fra alle. Vi må satse på profilering – ”hva er nytt ?”etc.
Tone forbereder saken.
Vi har fått spørsmål om vi vil overta båtene, men dette må diskuteres ettersom det er mye
ansvar med vedlikehold.
Sak 4: Halltid
Halltid på Sogn for skoleåret 2010/11 er bestilt. Halltid er bestilt for volleyball og fotball,
mens aerobic byttes med nytt opplegg som skal foregå på instituttet.
Sak 5: Instruktørbetaling til Mona
Som nevnt under sak 3 bør instruktørene godtgjøres på lik måte. Vi må evaluere treningene og
vurdere om de bør fortsette eller ikke. Instruktører bør ikke ”tjene” på dette, men, bør få en
symbols sum pga ekstra arbeid. 500 per time, som Mona blir betalt i dag, virker høy for noen.
Det må og spesifiseres at betalingen er pr. klokketime, og vil bli mindre hvis treningen varer
kortere enn en time.
Sak 6: Sykle til jobben aksjonen
Sven Arne tar ansvar for dette i år også. Release med brus 3.mai. Rune R og Jan-Inge tar
ansvar for dette på hovedhuset, og Per Helmer på CIENS.

Vi følger samme regler som i fjor, men konkurransen blir mellom divisjonene. Premie lageret
er nesten tomt, men Alt Sletnes donerte et iphone-stativ til bruk som premie. Det blir kake til
beste divisjon.
Eventuelt
Aktivitetsplan for ut året må settes opp. Dette gjøres via email og på neste styremøte.
Tone er invitert til frokostseminar, og stiller hvis det er gratis.
Den ene automaten har vært nede. Faktura for vedlikehold sendes direkte til instituttet.
Tone sender ut informasjon om 1-times trening i arbeidstiden. Dette bør og legges ut på
nettsidene.

