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Referat fra NSR Høstmøte 2016 
Torsdag 20. oktober 

 
 
  

 

1 

- Godkjenning av dagsorden. 
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Styreleder Gunnar Clifford ble valgt som møteleder. 

Sara S. Juel og  Jacob Nordan ble valgt til å undertegne referatet. 
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Styrets orientering ved Styreleder Gunnar Clifford: 

 

- Aktiv sesong. Rekord med 72 seiersvimpler. Beste klubb i NM og vant Emil Mørchs 

pokal. Finaleplass i Henley. 

- God rekruttering. Over 500 medlemmer. 

- NSR arrangerte en meget vellykket Årungregatta med rekorddeltagelse som gir god 

inntekt til klubben. NSR har søkt om å arrangere Årungregattaen i 2017. 

- God orden på økonomien. Tross dramatisk konkurs av leietager i vår, har klubben klart å 

tjene inn den tapte husleien på 300 000. Dette skyldes innsats fra klubben i de månedene 

uten drifter og at ny restauratør var på plass 1.juli og har høy utleiefrekvens. 

- Høyt aktivitetsnivå på alle nivåer. 

- Nytt, flott treningsrom står klart, til stor glede for alle aktive.  

- Båtinnkjøp i 2017 blir: Lettvekts/dame 4x/- og Coastal 2x. 

-  
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Routvalgets orientering ved rosjef Tor Geir Myhrer: 

 

- Rosjefen viste til at man delvis nådde målsettingene. 

- God rekruttering med 28 nye juniormedlemmer. 

- God aktivitet i alle juniorgruppene, i U23 og i seniorgruppen. 

- Gjennomført skileir i vinterferien, påskeleir i Varese og juniorleir på Solodden. 

- Bra deltagelse på regattaer, både nasjonale og internasjonale 

- Ønsker å styrke jentegruppen ytterligere med en egen jentetrener. 

- Utfordringer er å delegere oppgaver i routvalget. Mye faller på rosjefen. 

- Målet er å ha ca. 50 aktive juniorer med minimum  4 gutter og 4 jenter i hvert årskull. 

-  

-  

 
Masteroppmann  

-  
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Tur og mosjon, ved Vigdis Nordahl Hansen: 

 

- Over 20 nybegynnere og stor aktivitet. Særlig i helgene. Fokus på trygghet i vannet. 

- Utdannet 1,5 nye trenere. 

- Stor aktivitet og deltagelse i regattaer og Rosportens dag. 

- Facebook-siden når mange aktive og fungere godt som kommunikasjonsmiddel de 

aktive i mellom. 

 

Forvaltningen:  

-  
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Valg: 

 

- Rosjef: Erik Juel 

- Tur- og mosjonssjef: Natasza Sandbu 

- Masteroppmann: Tor-Geir Myhrer 

- Instruksjonssjef: Vacant 

- Viserosjef: Sverke Lorgen 

- Revisor Hilde Vagle ble valgt ved årsmøtet og har trukket seg fra valgkomiteen og 

fortsetter derfor som revisor med Dag Finn Erlandsen. Nytt medlem til valgkomiteen 

må skaffes. 
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Eventuelt: 

 

- Årungen. Dag Finn Erlandsen mener utflytting fra Årungen om høsten må planlegges 

bedre. Skytterlaget skal inn i hallen fra 1.okt. 

- Bogstad. Spørsmål fra salen om det arbeides med utredning av muligheter for NSR å 

trene på Bogstad.  Det er en gruppe som arbeider med dette, men for tidlig å si noe om 

utfallet. 

- Bruk av treningsrommet. Ønskelig med en bedre timeplan. 

- Styreleder takket avtroppende rosjef og tur-og-mosjonssjef for flott innsats for klubben. 
 

 
 

Etter gjennomført valg består styret i NSR nå av: 

 

 Leder Gunnar Clifford 

 Nestleder Marcus Daae-Quale Holmemo 

 Eiendomssjef Vacant 

 Rosjef Erik Juel 

 Tur-og mosjonssjef Natasza Sandbu 

 Materiellsjef Per M. Klausen 

 Informasjonssjef Inger Schjoldager 

 Klubbsjef Line Hegge 
 

 

 
 
________________________ 

 
Referent  Inger Schjoldager  

 

 

 

________________________                          ________________________ 

 

Sara S. Juel                                                        Jacob W. Nordan 
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