Ready

Referat
Innkalt:
Forfall:
Referent:
Sted:

Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli,
Christen Møllhausen, Merete Nordsveen
Tore Hellesø
Øien/Gisvold
Readyhuset, Møterom

HS-møte 02.05.2018 kl. 20:00 – 21:30
1 Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlegg 1)
Referat er sendt ut på e-post
Ble ikke behandlet

2 Ansettelse ny Daglig leder (vedlegg 2)
Stillingsannonse lagt ut på interne hjemmesider, Finn.no, NIH og HIOA. Vedlagt finner dere oversikt over alle søkere som er mottatt per 30.04.2018 kl. 12.00. Søknadsfristen er satt til 30.04.2018.
Hovedstyret er enig om hvilke sentrale egenskaper Daglig Leder bør besitte:
- Bindeledd mellom avdelingene, administrasjon, ansatte, medlemmer og frivillige
- Forstå og møte mennesker: alle klubbens medlemmer.
- Gode lederegenskaper som personalleder for relativt uerfarne arbeidstakere.
- Evne til å bygge fellesskap
- Tanke på de kommende prosjekter som RES (Ready Etter Skoletid)
Fremdrift:
1. gangsintervju holdes med de utvalgte 10 kandidatene i løpet av uke 19. Målet er å
redusere til 5 kandidater som blir kalt inn til 2. gangsintervju. 1. gangsintervju holdes
av styrets leder og daglig leder. Politiattest avklares.
1) 2. gangsintervju med gjenværende 5 kandidater. Målet er å ha 2-3 kandidater som
kan være med inn i 3. gangsintervju, som blir siste intervjurunde. Flere hovedstyremedlemmer deltar på dette. Camilla, Merete, Tonje og Torer kan delta om det
passer.
2) 3. gangsintervju, siste runde. Målet er å finne kandidaten som vi ønsker å tilby
stillingen. Hele hovedstyret deltar, også avdelingenes sportssjefer.
Prosessen bør være ferdig til 1. juni.
De 17 kandidater som ikke blir kalt inn til intervju mottar beskjed på e-post.

3 Garderober på Readyhuset
Statusoppdatering
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Ready
4 Status: Spiideo; video og analyse verktøy
Statusoppdatering

5 Eventuelt
GB2
Status, påminnelse til styreleder om å ta kontakt med byråden.
AU – Prioriteringsmøte med DL
AU tar møte med daglig leder for prioritering av arbeid frem til sommeren.
EO Årsmøte Bandy
Nytt styre valgt. Administrasjon samarbeider godt med nytt styre og administrasjonens
roller er nå tydelig definert.

Stasjonsveien 24
0773 Oslo

Tlf +47 22 14 00 51
idrett@ready.no

Organisasjonsnummer
970168591

