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Emne:
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Vibeke Thiblin dagligleder@sageneif.com
Vurdering/ anbefaling av nye idretter i Sagene IF
23. juni 2018 kl. 21:24
Didrik Bell didrik_bell@hotmail.com Konstantin Müller ko-mueller@gmx.net Davide Liberati - Bryting davide.liberati@libero.it

Hei,
Denne eposten går /l de styremedlemmene i Sagene IF som har valgt strategiområdet rekru<ering.
Rekru<eringsgruppa består av Didrik Bell (Bandy), Konstan/n Müller (landhockey) og Davide Libera/
(Bry/ng).
Alle er kopiert inn denne eposten, du ﬁnner tlf nr /l alle her:
h<p://sageneif.no/om_sagene_if/styret/
Jeg er med som sekretær når dere har behov for det, og har få< i oppgave av styret å se<e dere i
gang med arbeidet.
Det er 3 idre<er som har søkt om å bli en del av Sagene IF; Dans, Cricket og Quidditch/ Rumpeldunk.
Dere har få< i oppgave av styret å vurdere de 3 søkerne e<er noen kriterier og komme med en
anbefaling /l styret om hvem vi skal gå videre med i en prøveperiode på høsten (nye idre<er tas opp
på årsmøtet i mars 2019)
Anbefalingen skal legges fram for styret på møte 28. august.
Dere ﬁnner styrevedtakene som er gjort i saken vedlagt.
De 3 søkerne er også informert om vedtakene.
Jeg har vært i møte med alle 3 søkere ila våren.
Vedlagt ligger min oppsummering av møtene, her ﬁnner dere også kontak/nfo /l søkerne.
Quidditch/ Rumpeldunk har også sendt en del info på epost:
Presentasjon av idre<en: h<ps://www.dropbox.com/s/3tvbus1ym5w0db8/Quidditch%20%20Rumpeldunk.pptx?dl=0#
Forslag /l års- budsje<, ligger vedlagt.
Jeg foreslår følgende:
Dere leser gjennom denne eposten med vedlegg før sommeren.
Så tar vi et møte så raskt som mulig re< over sommeren i starten av august (ila de to første
ukene).
Jeg kan sende ut innkalling .l de/e mø/ før sommeren, da trenger jeg .lbakemelding fra
dere når dere kan ila de to første ukene av august.
Fortsa< god helg!

Med vennlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
----------------------------------------Tlf: 0047 22230100 / 22237586
E- post: post@sageneif.com
Interne<: www.sageneif.no
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