FORSLAG TIL TFIK’S ÅRSMØTE 26. FEBRUAR 2018
På TFIK’s hjemmeside ligger en ryddig oversikt over klubbens retningslinjer for økonomisk støtte til
stevner og trening for 2018, vedtatt på styremøte 10.10.2017.
Under stevner sies det i pkt. 6 og 7 følgende om deltakelse i NM junior og NM senior:
6. NM junior. Det gis i 2018 ikke utgiftskompensasjon for reise/opphold da dette arrangeres i Oslo*
(teksten er justert i disse dager)
7. Hovedmesterskapet. Det gis utgiftskompensasjon fore reise/opphold*. Egenandel. Se forpliktelser.
* betyr at det ikke gis diettpenger.
Det foreslås at TFIK skal ha som prinsipp at deltakelse i NM junior og NM senior skal behandles likt,
at pkt. 6 formuleres slik som pkt. 7 er i dag.
TFIK har siden stiftelsen hatt en solid stamme av utøvere og det har vært en solid økonomi, noe vi
fortsatt er så heldige å ha. Utøverne har alltid stått i fokus og det har blant annet vært utøvere som
har hatt som målsetting å være med og vise seg fram i NM.
Det kan etter vårt syn virke litt demotiverende for unge utøvere som endelig klarer å kvalifisere seg
til NM, når det fremgår av retningslinjene våre at ”Det gis i 2018 ikke utgiftskompensasjon ….” .
Hovedregelen bør hele tiden være at det gis kompensasjon for deltakelse i NM uansett hvor det
arrangeres. Skal man spare noen kroner på budsjettet (slik intensjonen muligens har vært i år) så
finnes det helt sikkert andre poster som kan angripes. Det er viktig at utøverne føler at det settes pris
på at man satser og ønsker å profilere klubben gjennom de to viktigste NM.
12.02.2018
Kjell Stordalen

PS: dette er en foreløpig melding for å få forslaget fram i tide. Jeg vil ta noen kontakter og det kan
medvirke til at forslaget kan bli noe finjustert.

