Prosjektgruppe for WSA EM 2017

Møte nr 8/2016

Sted:
Hjemme hos Johnny på Ammerud, Oslo
Dato:
25.05.2016
Kl:
17:30
Distribusjon/ deltakerliste:
Navn:
Telefon
E-post
Johnny Blingsdalen
NSHK 90029092 johnny@atlant-entreprenor.no
Øyvind Aas
NP
90542375 oe-aas3@online.no
Stine Oppegaard
NSHK 90859638 Stine.Oppegaard@nfi.no
Tora Kleven
NSHK 62598426 vjorg@online.no
Line Marie Løw
NSHK 92821979 l.m.low@medisin.uio.no
Marit Ånes
NP
46954637 marit.aanes.ma@gmail.com
Åshild Kolbu
NP
93494690 ashild83@gmail.com
Gisle Uren
NP
91727477 gisle@rennfokk.no
Tone-Lise Vilje
NP
47933054 tonelisevilje@gmail.com
Anna Sofie Mørland
NP
45401419 sofie‐mo@online.no
Olav Rønsdal
NSHK 95434275 ronsdal@hotmail.no
Svein Erik Teslo
NSHK 97478544 Svein.Erik.Teslo@elverum.kommune.no
Marius Hagen
NAMK 90169741 solbergmutt@gmail.com
NAMK 99593132 leder@namk.no
Anita Skagen
Vibeke Lothe
NAMK 99162066 Vibbel86@hotmail.com
Kopi til:
Lina Stabbetorp

NSHK

95932045

X
X

X

linastabbetorp@gmail.com

Pkt:

Sak:

0

Formål:
Gjennomgang kontraktsforslag fra WSA, med kommentarer
som snarest sendes tilbake til dem.
Planlegging av program (starttider) iht. e‐post fra WSA.
Stadion kart, underlag er mottatt, hvem lager dette ferdig.
WSA kontraktsgjennomgang.
Tone‐Lise har ordnet oversettelse til Norsk, denne bruker vi
for kommentering pr. punkt.
Når denne er oversatt med kommentarer til engelsk, sendes
den snarest til WSA.
Kontrakten er unntatt offentligheten, og kan derfor ikke
vedlegges her.

1.0

Deltatt
X
X

Ansvar:

Våre kommentarer er i hovedsak:
- Redigering av oppsatt tidsplan
- Presisering av punkter
- Avklare hva WSA ansatte kan gjøre for
arrangementet
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WSA

Lederne i
klubbene
Line

Annet:

-

2.0

3.0

4.0

Fjerne noen doble punkter
Komme med forslag til økonomi
Hvem skal sponses med overnatting, parkering,
deltakelse.
Avklare hva som blir kontrollert av WSA ved
påmelding
NSHK foreslår bruk av Dropbox for utveksling data

Logo.
Denne er fortsatt ikke på tilgjengelig for bruk. Vi trenger
denne i JPG med gjennomsiktig bakgrunn, kanskje i 2
størrelser (topptekst og hele sidebredde).
Program.
Forslag til starttider er utarbeidet, hovedtrekkene settes inn
i kontraktsforslaget, så som MD, sprint 2‐4‐spann, sprint 6 –
åpen klasse. For å imøtegå WSAs ønske om minimalt med
passeringer, må det etableres en pause mellom pulk og
spannklasser, dette gir plass til avvikling av 2‐spann sprint, i
pausen som må settes for MD. Startlister og program,
justeres tilsvarende.
Befaring stadion:
22/5‐16: Det ble gjennomført en befaring av disponible
hus/ brakker/ haller på stadion. Dette for enklere å
planlegge rett benyttelse av disse. Vi har mottatt tegninger
av stadionområdet, stabsriggen, serveringshallen, skistua
og både de gamle, og det nye tidtakerhuset.

Tone-Lise

Johnny

Line
Øyvind
Stine
Johnny

Videre prosess vedr. kontrakt med WSA
WSA må besvare våre spørsmål og kommentarer
Nytt møte i vår arbeidsgruppe, der vi tar med alle.
Ved enighet, forutsettes signering på WSAs
generalforsamling i slutten av Juli.
5.0

Stadion kart (for info på hjemmeside):
Det må nå utarbeides en stadiontegning, dette bør gjøres
av folk med grafisk tilknytning, og som har nødvendig
programvare for redigering av jpg‐filer. Øyvind prøver med
sine kontakter først, hvis det ikke går, må vi ha beskjed.

Referent: Johnny - 26.05.2016
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Øyvind

