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Sak 1 Bestemme varamedlemmers rolle i TKSD
Kristina opplyser om hva TKSD diskuterte under oppstartsmøtet (viser til referat møte nr. 1).
Varamedlemmene ytret at de ikke var helt enig i denne oppfatningen. Dette førte til en
diskusjon der vi til slutt kom frem til en felles forståelse. Denne er også basert på
retningslinjer i ND.
Komiteen har definert varamedlemmenes rolle som:
- Varamedlemmene skal holde seg oppdatert på epostkorrespondanser og
dokumenter i teams.
- Varamedlemmene deltar på styremøter dersom de har mulighet.
- De har i henhold til ND’s retningslinjer talerett, men ikke stemmerett.

Annet:
Sak 2 Utviklingskomite
Kristina fremmer et forslag om en utviklingskomite, underlagt TKSD.
Forslag fra Kristina:
Denne komiteen kan drives av varamedlemmene, og en kan undersøke hvor vidt en kan lyse
ut flere plasser.
Denne komiteen skal idémyldre og komme med gode forslag og innspill til hvordan vi kan
utvikle idretten både med tanke på vekst og nye måter å gjøre ting på. Denne komiteen kan
ha jevnlige møter på lik linje som TKSD, og fremme forslagene til komiteen. TKSD vil deretter
se på hvilke midler og ressurser som må til, og om det er mulig å gjennomføre forslagene
innenfor rammene.
Mye av årsaken til at en ønsker å innføre en utviklingskomite, er at det er vanskelig å få tid til
slikt kreativt arbeid i det daglige styrearbeidet. Nå som komiteen har fått varamedlemmer,
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ser en mulighet til å kunne utnytte dette ved å opprette en ekstra komite som kan arbeide
med eksklusivt med forslag som fremmer utvikling.
Styremedlemmer og varamedlemmer er positive til en slik komite, men ønsker å diskutere
saken ytterligere før en kommer til et vedtak.
Komiteen blir enige om at saken «utviklingskomite» blir oppført på neste agenda.

Referatet er godkjent av alle sittende styremedlem.
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