SLU - Møtereferat 09.12.2015
Tilstede: Nina Røkkum, Theodor Bondevik, Arvid Johnsen, Arild Bjerkan, Joakim Stenvik, Gørild
Mjønes, Thomas Gulbrandsen og Martin Denstedt.
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim Spektrum
Tid: 20.00-22.00
Hva

Hvem

Status

Når

Agenda:
1. Status "Arbeidsinstruks" for SL/SU.
2. Samarbeidsprosjekter 2015/2016.
3. Tema-diskusjon: Barne- og ungdomsidrett - hva kan vi
gjøre for å opprettholde veksten og redusere frafallet?
4. Eventuelt
a. Påmeldingssystem, MR.
b. Treningskamper, nye klubber?
c. VIB-kurs?
5. Pizza :)
1. Status "Arbeidsinstruks":
Alle

Blant de klubbene som var representert på møtet, er
status som følger:
Klubb

AI

SU/SL

NTNUI
Klæbu IBK

X
X

SL (2 st)
SL

Freidig

X

SL

Tiller

SL

Ranheim

SL

Nyborg
Nidelv

CSK

Kommentar
SU planlagt på
plass til våren.
AI skal
oppdateres
Vil få AI på
plass
Vil få AI på
plass
Vil få AI på
plass
Mangler
ressurser/tid
pr. d.d.
Vil få AI på
plass

Klubbrepresentantene var enige om at det er viktig å
få dette på plass og de fleste av de som ikke har AI/SL
enda sa de ville jobbe for å få det til.

Fortløpende

Generelt virker det som om det at klubbene har
begynt prosessen med dette har økt bevisstheten
omkring fordelene med en strukturert organisasjon.
Forhåpentlig vil dette kunne ha positive ringvirkninger
i klubbene, også på andre områder enn SL/SU.
Martin nevnte også at regionen vurderer å definere
noen kvalitetskriterier for klubbene, for å veilede disse
mot mer robust drift. De klubbene som etterhvert
oppfyller disse «kravene», kan da bli premiert fra
regionen sin side på et eller annet vis (jf. Fotballens
«Kvalitetsklubb»).
2. Samarbeidsprosjekter 2015/2016:
Felles prosjekter ble først drøftet i plenum. 6 ulike
idéer kom opp:
Prosjekt
Trenerinspirasjon

Klubber

Jentehelg

Jentetrening

Målvaktstrening
Sommerinnebandyskole
Kick-off event

Pr.leder
TBD

Martin
Denstedt

Når?
Kanskje kan
arrangeres i
forbindelse med
kick-off
Eventuelt som en
avslutning på en
serie
jentetreninger.
Ca 1 gang pr.
Måned, fra januar.

TBD
Thomas
Gulbrandsen

I slutten av
sommeren.

Nina Røkkum

2. helg i september

TBD

Klæbu
Nyborg

Tiller
Nidelv
Ranheim
CSK
Freidig
NTNUI

Blant disse ble 3 prosjekter valgt ut og diskutert videre
i mindre grupper (markert med grønn). I hvert
prosjekt ble en prosjektleder utsett, som vil
ha/delegere ansvaret for fremdrift i prosjektet. Hver
gruppe vil oppsummere idéene fra gruppe
diskusjonene skriftlig og legge dette ut i fb-gruppen
(SLU MNBR).
De klubbene som er interessert oppfordres å bli med i
den/de prosjektgrupper som er aktuelle.

Prosjektledere

2015-12-31

Alle

Så snart
som mulig

3. Tema-diskusjon:
Barne- og ungdomsidrett - hva kan vi gjøre for å
opprettholde veksten og redusere frafallet?
Det ble ikke tid til å starte en diskusjon her – dette vil
derfor bli et punkt også på neste møte.
6. Eventuelt
Eventuelt
a. Påmeldingssystem, MR.
Info – feedback
Martin informerte om et nytt
påmeldingssystem til minirundene, som vil bli
tatt i bruk i 2016. Det er web-skjema basert på
Google forms, mer info til klubbene kommer.

UK

b. Treningskamper nye klubber?
UK
Flere nye miljøer har lag som enda ikke deltar i
noen form for konkurransevirksomhet. Hvis
det finnes interesse blant disse at spille
treningskamper, kan SLU-gruppen formidle
kontakt mellom aktuelle lag. Byneset, Børsa,
Lånke, Klæbu er eksempel på klubber med slike
lag. Martin undersøker ønskemål.
c. VIB-kurs?
I løpet av høsten har 4 VIB-kurs blitt avholdt i
like mange klubber. Martin ønsker nå å få en
oversikt over behovet for kurs (antall
intresserte deltakere) fra klubbene, for å
eventuelt arrangere felles kurs. Martin sender
ut forespørsel (mail og fb).
7. Pizza 
Neste møte vil avholdes i februar 2016.

Neste møte: Februar 2016. Invitasjon sendes ut av UK.

UK

Fristliste:

Skrive og legge ut oppsummering fra gruppediskusjoner i fbgruppen.

Prosjektledere (kan
delegeres)

2015-12-31

Sende ut invitasjon til neste møte.
Kartlegge interessen for VIB-kurs.

UK
UK

2016-01-15
2016-01-31

