INVITASJON TIL ÅRETS LEDERMØTET 2018
Styret i Divisjonsforeningen har gleden av å invitere alle klubbledere i våre
medlemsklubber til årets Ledermøte onsdag 6. og torsdag 7. juni på Ullevaal
stadion.
Datoene er jo tidligere annonsert, og valgt med omhu. Vi tror det oppleves som
spesielt positivt at det i år er to ukedager som settes av til denne viktige samlingen
for faglig påfyll og erfaringsutveksling rundt viktige tema – der vi blant annet vil innom
det sportslige produktet, mediesatsingen og en økonomisk status – alt som gode
grunnlag for diskusjoner rundt bordet / mellom klubbene.
Noen stikkord fra agendaen:
• G19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen om det nye potente
utviklingsnivået i norsk fotball – og hvordan kan vi legge til rette for de aller
største talentene
• NFFs lisensansvarlige Rune Nordhaug med ferske tall og status i klubbene
• Advokatene Kleven & Kristensen om Klubbpakka, kontrakter og de kostbare
feilene
• Norsk Tipping om sin satsing på magasinsendinger på våre nivåer (og
hvordan klubbene med det kan få godt levende innhold)
• Amedia-tallene – et godt markedstips – og selvfølgelig både klubbinnspill og
gode klubbdiskusjoner + mye mer…
• Landskampen mellom Norge og Panama onsdag kveld blir en naturlig del av
det viktige sosiale rommet.
Tidsplanen:
• Onsdag kl. 14.00: Ledermøte, auditoriet 5. etg (NTFs / DFs lokaler), Ullevaal stadion
• Onsdag kl. 17:00: Sosialt med bespisning
• Onsdag kl. 19:00: Landskamp Norge - Panama
(samling i sportsbaren etter kampen)
• Torsdag kl. 09.30: Ledermøte, Meets lokaler, Ullevaal stadion
• Torsdag kl. 15.30: Avslutning
Påmelding / praktisk informasjon:
• Divisjonsforeningen dekker kampbillett og dagpakker (lokaler, lunsj, middag)
• Klubbene dekker reise og overnatting.
o OBS! Divisjonsforeningen har reservert hotellrom på Thon Hotell
Ullevaal til rabattert pris kr 1.197. Førstemann til mølla gjelder på disse.
• Påmelding til arne@divisjonsforeningen.no innen 30. mai. HUSK å melde fra
om dere ønsker overnatting!
Vel møtt!
Hilsen styret og daglig leder i Divisjonsforeningen

