
Northern Runners – #sharethemovement   

 

Adresse: 
Northern Runners 
c/o John Roar Paulsen 
Jektveien 7 
9017 TROMSØ 

Kontakt: 
styret@northernrunners.no 
95 93 78 00 / 91 58 28 90 
Org.nr. 998 288 525 
Kontonr. 1204 04 25215 

Løpeglede i midnattsol og mørketid 
www.northernrunners.no 

 
Side 1 av 5 

 

   

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2018 

I 

NORTHERN RUNNERS 

 

Til stede: 
John Roar Paulsen 
Øyvind Sørensen 
Elisabeth Dahlberg 
Nils Harald Moe 
Ingrid Hovda Lien 
Cecilie Andreassen 
 
Møteleder/referent: 
John Roar Paulsen 
 

Tid: 24. Januar 2018 kl. 20:00-23:00 
 
Sted: Hjemme hos Nils Harald 
 
Fravær: 
Ulf Isaksen 
 

 

Saker: 
1. 01/18 Godkjenning av innkalling 
2. 02/18 Års hjul 2018: Målsetninger og visjoner  
3. 03/18 Økonomi 
4. 04/18 Ferdigstille sak om innmelding til friidrettsforbundet 
5. 05/18 Nettbutikk for Løpeklær 
6. 06/18 Sponsoravtaler 
7. 07/18 Valg av nye styremedlemmer 
8. 08/18 Bruk av grupper på nett, administrering, hvor og i hvilken form? 
9. 09/18 NR synlighet i løp; Tromsø karusellen, MSM, Ecotrail, Etc. 
10. 10/18 Informasjon fra trenerutvalget 
11. 11/18 Driftsform styret 
12. 12/18 Nybegynnertrening 
13. 13/18 Mottak av nye medlemmer 
14. 14/18 Årsmøte 

 

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling: 

● Innkalling og saksliste er godkjent: Ok. 

Sak 02/18 Års hjul 2018: 

● Hvilke målsetninger skal vi ha for klubben gjennom 2018 
○ Ingrid tar en gjennomgang av årshjulet/aktivitetsplan, legger inn de faste tingene vi 

vet og fyller inn det som bør inn, og sender over til styret for gjennomlesing 
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● Nettside: 

○ Skal vi kjøpe opprydding av nettsiden, få den strukturert og ryddet av en leverandør 

som er proff på nettopp dette området. 

■ Vi tar et arbeidsmøte først hvor vi setter strukturen, og vi må finne ut 

hvordan vår hjemmeside skal se ut, og hva den skal ha som innhold.  

■ Frist: 31.mars skal vi ha dette klart. Elisabeth er ansvarlig.  

○ Bør vi ha inn et medlem i styret som har kompetansen til å da drifte nettsiden? 

■ Ja, meld inn til valgkomite at styret ønsker et medlem med IT-kompetanse. 

Sak 03/18 Økonomi:     

● Ingrid tar en gjennomgang av økonomien: 
○ Viktig at medlemmene får informasjon om å være flinke til å merke fakturaene  hva 

beløpet gjelder. 
○ Post for klær blir borte i budsjett når nettbutikk er oppe og går.  Det vil komme 

inntekter i forhold til det som er på lager. 
○ Utgifter er budsjettert med: 155.700,- Inntekter er budsjettert med: 200.120,- 

■ Differanse: 44.420,- 
■ Lagerverdi: 42.430,- 
■ Fordringer: 1000,- 
■ På bok: 172.860,- 
■ Sum egenkapital: ca. 200.000,- 

○ Styret har gått gjennom budsjett. Ingrid oversender til revisor. 

Sak 04/18 Ferdigstille sak innmelding til friidrettsforbundet 

● John Roar tar gjennomgang av presentasjon til årsmøte, vi blir enig om hvordan den bør 

fremlegges. 

○ John Roar presenterer saken på årsmøtet. 

Sak 05/18 Informasjon om ny nettbutikk for klær: 

● Elisabeth presenterer den nye nettbaserte løsningen for bestilling av klær. 

○ Gratis for NR å ha nettbutikk, men 69,- pr frakt levert hjem på døren. 

○ Kan lage rabattkoder til medlemmer. 

■ NR kan ta stikkprøver for å se om dette blir misbrukt. 

○ Åpne vinduer: Trimtex anbefaler tre pr. år. (utvidet åpning kan bestilles) 

○ Alle får personlig profil hos Trimtex 

○ Vi legger opp til å selge ut mest mulig av lagerbeholdning før åpning. Av nettbutikk. 

Det er nå mulig å betale til NR med VIPS. 

mailto:styret@northernrunners.no
http://www.northernrunners.no/


Northern Runners – #sharethemovement   

 

Adresse: 
Northern Runners 
c/o John Roar Paulsen 
Jektveien 7 
9017 TROMSØ 

Kontakt: 
styret@northernrunners.no 
95 93 78 00 / 91 58 28 90 
Org.nr. 998 288 525 
Kontonr. 1204 04 25215 

Løpeglede i midnattsol og mørketid 
www.northernrunners.no 

 
Side 3 av 5 

 

 

Sak 06/18 Sponsoravtaler:  

● John Roar tar en gjennomgang av standard formular som kan brukes til å «kapre» nye 
sponsorer: 

○ Vi må jobbe frem ny tekst i avtale i god tid før neste møte. John Roar og Ingrid 

Sak 07/18 Valg av nye medlemmer til styret: 

● Vi må koble på valgkomiteen 

○ Ingrid, Elisabeth og John Roar stiller til gjenvalg,  

● Bør vi se om det er mulig å ha noen på valg for et år? Dette for å unngå at hele styret er på 

valg samtidig. 

○ Elisabeth ønsker gjenvalg for et år. 

● John Roar melder antall og behov til valgkomiteen ut i fra innsendte forslag fra styret.  

Sak 08/18 Bruk av grupper på nett: 

● Hva skal være greit å legge ut på FB siden, hvordan skal de som ønsker særgrupper gå frem? 

○ Vi ønsker at de som har mål de ønsker å jobbe opp imot lager egne arrangement 

hvor de som ønsker kan melde seg på, men det er også greit å diskutere målsetting 

og trening på veggen. Det er viktig å ha gode diskusjoner i forhold til hva vi faktisk 

driver med. Løping. Hva gjør vi for å få i gang gode diskusjoner på veggen, hvorfor 

oppstår skader som eksempel? 

Sak 09/18 NR-synlighet i løp: 

● Hvordan bli mer synlig i fremtiden? Tromsø karusell, MSM, Ecotrail, Etc. 

○ Økt fokus fra arrangør Tromsø karusellen for å tilpasse seg frem mot MSM. 

○ Viktig å delta på byens løp, vi må være flinkere til å promotere og fremsnakke 

arrangementer på NR-veggen, slik det var mer aktivitet på tidligere. 

■ Styret tar ansvar for å være aktive bidragsytere. 

Sak 10/18 Informasjon fra treningsutvalget: 

● Klubbmesterskap: Ønske fra trenerutvalget om å gå tilbake til 1500 meter, foreslått dato for 

gjennomføring; samme dato som årsmøtet, 17.mars. Vi må lage en god informasjon og skape 

blest om arrangementet slik at vi får mange deltagere. Skal vi legge inn premie til de 3 beste i 

år kanskje? Premier er vi gode på. 

○ Vi støtter 1500 meter, med oppstart kl. 11.00 

○ Vi kjøper premier til de tre beste dame/menn 

○ Trenergruppen får ansvar får å arrangere. John Roar informerer trenerne, Ulf 
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ordner 6 premier. 

● Bootcamp: Det er ønske om å gjennomføre et par bootcamp kveldene vi hadde tidligere, 

men vi mangler hall PT. Vi diskuterer muligheter. 

○ Vanskelig når vi er forening å bruke kommunale haller, vi sjekker med Breivika-hallen 

om det er mulig å få leie plass. 

■ Øyvind formulerer skriv som sendes til Tromsø kommune. 

● Gadget kvelder: Tidligere gjennomførte vi medlemskvelder med gjennomgang av 

mulighetene vi har på våre gadgets. Barfot Gimse, Jon-Vidar er gode på slikt, og kan spørres, 

og dette kan legges i forkant av en trening. (ca. 1 time) Hvem kan stille lokaler til disposisjon? 

○ Vi spør om det er mulig å få låne lokaler hos: 

■ Avinor  

■ Forskningsparken 

■ Spør Terje Opland 

● Sesongavslutning:  

○ Det er forslag fra trenerutvalget om å ha en sesongavslutning med trening og sosialt 

samvær, f.eks. Malangen eller Sommarøy. Viktig at dette ikke kolliderer med 

høstfesten til NR. Trenerne jobber videre med forslaget. 

■ Støttes. Tas som årets NR-årsfest?? John Roar kommuniserer med trenerne. 

Sak 11/18 Driftsform styret: 

● Vi må se på hvordan vi kan standardisere saksbehandling og kommunikasjon i styret. Hva skal 

vi ta på chatten (som kan bli usannsynlig lang), og hva skal vi ha på styre veggen.  

○ Vi avtaler på chatten at en sak oppstår, og tar diskusjonen på styreveggen. 

● Hvor skal vi gjøre tilgjengelig styredokumenter, referater Etc. Ref. vedtekter? 

○ Vi legger dette på facebook-veggen først, og på hjemmesiden når den er oppe å går. 

Sak 12/18 Nybegynnertrening: 

 Vi bør få satt opp noen nybegynnertreninger igjen, og sørge for at vi kan «bemanne» de med 

noen som tar ansvar for gjennomføring. 

o Vi lager en sak og forespør om noen har lyst til å være med å dra i gang 

nybegynnertrening igjen. Ingrid lager sak og publiserer på veggen og sjekker om det 

er mulig å etablere et lite team. 

Sak 13/18 Mottak av nye medlemmer: Utsettes til neste møte. 

 Ingrid informerer om hvordan vi kan bruke epost via Facebook til å ta imot nye medlemmer. 

Sak 14/18 Årsmøte: 

● Hvem gjør hva, og hvordan sikrer vi at alt som skal presenteres kommer med? 
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○ Flyt må bestilles til den årsmøtet: Ingrid booker Flyt. 

● Vi må sende ut informasjon til medlemmene slik at de har mulighet til å melde inn saker. 

 

● Vi tar et nytt arbeidsmøte onsdag 28.februar. kl. 20.00 Avinor sikringsbygget (tårnet) 1.etg. 

(P. avgift må påregnes) 

 

 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
John Roar Paulsen  Elisabeth Dahlberg  Ingrid Hovda Lien  
Styreleder   Nestleder   Styremedlem/økonomiansvarlig 
 
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Nils Harald Moe  Ulf Isaksen   Øyvind Sørensen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
_______________________   
Cecilie Andreassen 
Styremedlem    
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