KLUBBLEDERMØTE
Seksjon Cheer

26. – 28. OKTOBER 2018
Fredag kl. 19.00 - 21.00
Lørdag kl. 09.00 – 17.00
Søndag kl. 09.00 – 16.00

Scandic Solli
Parkveien 68, Solli, 0260 Oslo

NAIF, VED SEKSJON CHEER ØNSKER VELKOMMEN TIL HØSTEN KLUBBLEDERMØTE!
Vi inviterer med dette representanter fra våre medlemsklubber, fortrinnsvis tillitsvalgte fra
klubbenes styre og sportslige ledere.
Årets klubbledermøte vil gå over en helg, fredag-søndag. Møtet vil legges opp med en blanding av
rene informasjonsaker, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Klubbledermøtet skal i tillegg være en
møteplass for erfaringsutveksling, det kommer gjerne mange gode ideer ut av en god samtale.
Vi oppfordrer til å sende inn forslag på temaer dere ønsker tatt opp i løpet av samlingen. Vi kan ikke
garantere for at alle temaene vil bli dekket, men noterer oss det til senere samlinger. Saker sendes til
seksjonsledelse@naifcheer.no, absolutt siste frist 10 oktober. Utfyllende program for samlingen
sendes ut til påmeldte klubber 1 uke før samlingen.
Forbundet dekker kostnader for mat og overnatting (fredag-søndag) for to personer per klubb. I
tillegg dekkes kostnader til flybillett for én person fra de klubbene som må bruke fly for å komme til
Oslo. Dette håper vi bidrar til å få en bredere klubbrepresentasjon på dette viktige møtet.
Vi ber de klubbene som trenger flybillett om å bestille dette selv, og deretter fylle ut et
utleggsskjema i etterkant for å få tilbakebetalt kostnadene. NB – bestill billettene nå, det skal reises
på billigst mulig måte.
Dersom klubber ønsker å stille med flere deltagere, så er dere velkomne til det. Klubben vil da bli
fakturert for de ekstra kostnadene det medfører. Prisene vil bli som følger:
Enkeltrom fre – søn [inkl. frokost og lunsj lør og søn, middag lør]: 3120,- pr. person
Dobbeltrom fre – søn [inkl. frokost og lunsj lør og søn, middag lør]: 2280,- pr. person
Dagpakke fre – søn [uten overnatting, inkl. lunsj lør og søn, middag lør]: 1430,- pr. person

PÅMELDING
Påmeldingen skjer klubbvis via påmeldingsskjema (se vedlegg). Skjemaet sendes på mail til
forbundskontoret, mail: cheer@naifcheer.no.
NB: Vi ber alle om å svare JA eller NEI på kolonnen med middag lørdag, uansett overnatting eller
dagpakke. Dette er fordi vi må vite hvor mange vi skal bestille mat til.
Vi ber om at dere melder dere på så snart som mulig, da hotellet har frister vi må overholde.
SISTE FRIST FOR PÅMELDING: 1. OKTOBER 2018. Etter dette kan vi ikke lenger garantere for ledige
rom.

Vi ser frem til å se akkurat deg på årets klubbsamling!
Celine og Liv

