Til Klubber, Kretser, Komiteer og Fagutvalg

01. oktober 2018

INNKALLING TIL LEDERMØTE I NORGES ROFORBUND LØRDAG 17.11.2018 PÅ ORMSUND ROKLUB
Styret innkaller med hjemmel i forbundets lov § 19A Ledermøte, til ordinært Ledermøte i Norges Roforbund
på Ormsund Roklubs lokaler lørdag 17. november kl 9-16. Registrering fra kl 8.30
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.

Gjennomgang av NR regnskap 2018 så langt bokføringen er gjort. Gjennomgangen vil inkludere
status og prognose for 2018.
Budsjett og planer for 2019 og 2020
Terminliste for 2019 inkludert Norgesmesterskapene
Innkomne saker (Frist 30. oktober)
Arbeidsgrupper med diskusjon
- Oppdatering av langtidsplanen med særlig fokus på hva klubbenes forventinger til Norges
Roforbund er. Hvilke oppgaver og gjøremål skal NR kontoret utføre?
- Er det ønskelig med økt involvering av rokretsene som bindeledd mellom forbund og klubber?
- Norges Idrettsforbund(NIF) har igangsatt sitt moderniseringsprogram. Det vil komme et
høringsutspill fra NIF innen ledermøtet avholdes og styret ønsker derfor roklubbenes innspill
til høringsuttalelsen. Dette vil også være en del av diskusjonen på ledermøtet:
Synspunkter og diskusjon av NIF sine tre forsalg til omorganisering:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/rapport-forslag-til-tre-alternative-modeller-forfremtidig-organisering-av-norsk-idrett/

Representasjon
a) Forbundsstyret
b) Leder, evt styremedlem, fra hver rokrets/rokretsutvalg
c) Leder og to representanter fra hver klubb
d) Ansatte og leder, evt medlem, i komiteer og utvalg (uten stemmerett)
Klubber og særforbund som er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) er bundet av de representasjonsregler
som står i NIFs Lov (http://www.lovdata.no/nif/nifloven.html).
Forslag og saker
Saker som ønskes tatt opp på Ledermøtet må være forbundet i hende senest 30. oktober. Det gjøres
oppmerksom på at lovsaker og saker som krever ting-behandling kan diskuteres, men det kan ikke gjøres
vedtak. Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut på roing.no senest 3. november.
Middag fredag
Det inviteres til middag fredag kl 19.00 – 22.00 i Ormsund Roklubs lokaler. Under middagen vil det bli gjort en
gjennomgang av diskusjonstemaene lørdag.
Festmiddag lørdag
Det inviteres til festmiddag lørdag for å feire alle som har rodd for Norge i år. Festmiddagen starter kl 18 for
utøvere, trenere, støtteapparat, og deltagere på ledermøtet. Dørene åpnes for øvrige deltakere kl 21.
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Påmelding
Påmelding til ledermøtet og festmiddag gjøres ved å fylle ut påmeldingskjema under, ett skjema per deltaker.
Skjemaet finner du her: Påmeldingsskjema
Deltageravgiften for ledermøtet er 350 kr per person og inkluderer middag og lunsj.
Deltageravgiften for festmiddag er 350 kr per person og inkluderer velkomstdrink og middag.
Frist for påmelding er 10.november.
Ankomst
Ormsund Roklub ligger på Malmøya, Sundveien 37, 0198 Oslo. Buss 85 har rute til Malmøybrua hvor det er 10 –
15 minutters spasertur til klubben. Sjekk www.ruter.no for rutetider.
Det er også mulighet til å parkere på roklubben, det oppfordres til å kjøre sammen med andre deltakere.
Reiseutgiftsfordeling
Reiseutgiftsfordeling vil bli benyttet. Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur
og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Reiseutgiftsfordelingsskjema fylles ut under ledermøtet.

Vennlig hilsen
Norges Roforbund
Hans-Jørgen Arvesen
President
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