Ready

Innkalling
Innkalt:

Forfall:
Referent:
Sted:

Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli,
Christen Møllhausen, Merete Nordsveen, Tore Hellesø (Invitert som observatører: Erlend Rølles, Alpin. Peder Schjøldager, Bandy og Bendik Christoffersen).
Tonje.
Biseth
Readyhuset, Møterom 1

HS-møte 14.11.2018 kl. 20:15 – 22:00
1 Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlegg 1)
Referat er sendt ut på e-post. Godkjent.

2 4. utkast budsjett HK og 3. Utkast RH 2019 samt prognoser for 2018
(vedlegg 2 og 3)
4. utkast Budjsett 2019 er sendt ut på mail for tilbakemeldinger.
Sponsorat. Inntekter på spons på Readyhuset tilfaller 50% Readyhuset og 50%
til den avdeling som henter inn avtalen,
Budsjett HK Vedtatt. Legges ut samme med referat på Ready`s hjemmeside.
3. Utkast Budsjett Readyhuset AS er sendt ut på mail for tilbakemeldinger.
Budsjett RH Vedtatt.
Varsle styret i RH. Takk for innsatsen.

3 Prosessen rundt Ready IF som foregangsklubb (vedlegg 4)
-

Vi er plukket ut til å bli foregangsklubb av OIK. Se vedlegg 4 for mer info om hva
det innebærer.
o Hvilke tiltak kan vi iverksette for å skape mer aktivitet i nærmiljøet? Hvordan ha tilbud som når alle uten å ekskludere noen? Er det idretter i nærmiljøet vi burde tilby? F.eks. håndball. Annet?
▪ Ansette 40-50% i tillegg til Biseth i HK (øke fra budsjetterte 20%)
Diskusjon: Styrke stipendordningen vi har, og presentere denne bedre. Sentraliseres i
klubben. For de som ikke har råd til lavterkseltilbud, må få tilbud om minimum dette.
Aleksander lager utkast om hvordan denne stipendordningen ser ut, og hvordan formidle.
Folk spør ikke om ordningen, tredje part tar kontakt. FAU, Lærere, bydelen osv...
Samarbeid mot andre klubber i bydelen. Felles rekrutteringstiltak. Idrettsdag for alle i
bydelen. Forum for utveksling av kompetanse. Invitere alle barn på skolene i bydelen
til en allmenidrettsdag?
Utstyrspark. Bandy? Alpin? Fotball? Stå til disposisjon til bydelens skoler/gymtimer.
Gratis jentetrening for rekrutering av Christen og Daniel på Bandy. Tiltak for rekruttering av flere jenter til idretten?
Paraalpint. Ready i samarbeid med Krets/NSF.
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Ready
Det å se alle gjør at vi beholder både topp og bredde. Gå gjennom Ready`s filosofi, visjon, kjøreregler. Vi er breddeklubb.
Råskinnet som egen avdeling eller prosjekt?

4 Eventuelt
- Readykolleksjonen åpen for bestilling. Aleksander tar en kort brief.
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