
Referat fra styremøte i LBK, 12/5-14.  

Sted: Kommunehuset, Leksvik. 

Tilstede: Bård, Ole Even, Marit, Anders og Stine + deltakere fra Årsmøtet. 

 

Sak 20: Kamferdropsfestivalen 

24.mai: LBK er ansvarlig for matservering (lapskaus m/tyttebær og flatbrød, kaker og vaffel). 

Marit setter opp kioskliste. Telt og benker hentes på fredagskvelden, Anders ansvarlig. 

 

Sak 23: Sommerleir 

Pr. i dag: 24 påmeldt!  Blir leir! 

Bård purrer litt på klubbene, sjekker med Petter hvor langt ned i alder vi kan gå…  

Stine sender påmld.liste til Bård/ Petter! «Velkommen til leir»-info sendes ut… 

Leiransvarlig: Bård (mandag-tirsdag), Kjell K. (onsdag-fredag). 

 

Sak 24: Klubbdresser  

Mx-Sport: Craft (hvit/sort) voksen 770,- / barn 630,- 

Chess og Hummel bruker 1,5mill, sponsing av drakter for «små» idretter. Anders sjekker, men er 
sikkert ikke beregnet på dresser. 

Sjekk også hos forbundet om Craft er godkjent merke. MÅ TA EN AVGJØRELSE!!! 

 

Sak 25: Klubbturnering 

Utsettes til høsten.  

Voksenkveld på buret hos Anders… kommer tilbake til dette, sosialt samvær! 

 

Sak 26: Ranking til neste sesong 

5 stk. «faste» i år. Neste sesong er det 10-12 potensielle spillere som kan på rankingturneringer.  

Rammene for deltakelse?  Både 17, 15 og 13-turneringer. Flere trenere?  

Billettene blir mye billigere når det er bestemt i god tid, bør legge planer allerede nå…. 

Økte utgifter til ranking krever økte inntekter… 



Hvor mye dekkes av forbundet ift.  Talentsamlingene? 

Styret bestemmer at i stedet for 5 turneringer dekkes 2 turneringer. Se punkt 3 Retningslinjer for 
tildeling av støtte til turneringer og samlinger : 
 

« Klubben dekker billettkostnader +overnatting for spillere med en egenandel på 800,- på 
inntil 5 rankingturneringer pr. år.  
I tillegg dekker klubben billettkostnader +overnatting for trener + godtgjøring (f.t. 1000,-). 
Hvis trener ikke er med dekker klubben billettkostnader +overnatting for ledsager. 
Dette betinger at klubben har økonomi til sponsing. Vedtaket er gyldig så lenge det ikke er 
flere enn 6 spillere som er aktuelle spillere.» 

 

 

Sak 27: Media (f.eks. Fosnafolket, Trønderavisa) 

«Media-ansvarlig» i klubben: Jenny/ Marit. «Nyheter» som 3.plass i UBM, Talentsamlinger…. 

Vær oppfinnsom, reklamer for klubben, send inn referat fra turneringer! 

 

Sak 28: Trenere/ treninger 

Leksvik: Anders trekker seg som trener, travel hverdag! 

Jens fortsetter! Espen? Vi kan be om mer assistanse fra foreldre. Anders sjekker, avtaler med Bård. 

Vanvikan: rolig etter påske, 8-10 stk. Hallmøte i juni! Årskort et alternativ? Nei! Avventer hvor mange  

som dukker opp til høsten, Bård/ Roger deler treningene. 

Onsdagstreningene: fortsetter som før?  Annenhver onsdag? Må prøve å få til samme tilbud som før, 
klubben må legge til rette for dem som vil trene. Terping må til!!  

 Kretstreninger også til neste vår…kan også få til et par i høstsesongen. 

Bård snakker med Rissa om de fortsatt er med. 

 

Sak 29: Sommerferie 

Treningsfri i juli! 

 

 

 

Referent: Stine Falkfjell (som for øvrig takker for seg etter mange år i Styret ) 


