Referat styremøte 17 sept på Snøgg-huset 20-2230
Tilstede: Hanne Thürmer, leder. Ola Wårås, nestleder, Arne Elgen, Laila Sauarlia, Marita Lien, Elin
Velta Svartdal, Torgeir Bakken, Tone Marit Tesdal, Quang Manh Tran.

Saksliste:
Sak 1. Ekstraordinært årsmøte for å få et årsmøtevedtak om treningsavgift 2020.
Vedtak: 1. Det er nødvendig å innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å drøfte endringer i
treningsavgift.
Vedtak 2. Styrets saksframlegg til årsmøtet blir:
Ingen endringer for barn, dvs ingen treningsavgift
Syret foreslår å redusere treningsavgiften med 1000 kroner for alle over 13 år: Ungdom, damer
rekrutt og herrer senior fra 2600 til 1600, Herrer A-lag fra 3000 til 2000 og Damer A-lag fra 3500 til
2500. Total for familier ikke mer enn 3000,-. Det ekstraordinære årsmøtet blir tirsdag 29 sept.
Forslaget legges ut på hjemmesiden, Tone Marit og Ola tar ansvar for å få dokumentet på plass der.
Sak 2. Oppfølging av styresak fra møtet 21. aug. Modell for organisering av klubben. Vi trenger flere
folk inn i de oppgavene som er arbeidskrevende. Her er både mange oppgaver rundt vedlikehold og
drift av banen/dugnader og organisering og systemer innen økonomi / regnskap, lotterier. M.m. Vi
diskuterer veien videre, skisser til organisering legges fram.
Vedtak: Tone Marit ser på og lager kart for informasjon og kommunikasjon, nyheter, FB m.m, det
manglet i framlegget.
Alle ser på de utdelte organisasjonskartene, vedtak om organisering av dugnad/drift og
økonomi/administrasjon/kommunikasjon på neste styremøte. Forslag til personer som kan ha de
ulike rollene er viktig. Kvalitetsklubbansvarlig er også en rolle som må avklares.
Sak 3. Oppfølging styresak fra 31 aug. Min idrett og klubbadmin? Hanne orienterer
Vedtak: Det er viktig å få inn alle nye medlemmer i medlemsregisteret. Mange som startet i 2020 er
ikke registrert som medlemmer. Klubbadmin er nå det systemet vi skal bruker, fullt fokus på å
informere om hvordan man melder seg inn og ut av klubben.
Sportslig utvalg må følge opp sine lag, lagledere og trenere.
Sak 4. Søknad på kommunens fond for idrett, kultur og frivillighet. Hva skal vi søke på?
Vi kan søke både på investeringer og til konkrete aktiviteter. Det gis ikke penger til ordinær drift.
Barnefotball? Bygge 5-er bane når det nye banedekket legges? Kurs/kompetanse for
ungdomstrenere? Overta traktoren så det ikke er leasing? Gode forslag viktige, søknadsfrist er 1 okt
så det må ikke være en alt for omfattende søknad. Søknadsfrist utsatt, vi kan søke på bidrag til
traktoren.
Vedtak: Styret gir Hanne fullmakt til å ringe Terje Malm om leasingavtale traktor og evt andre
innretninger på en søknad via fondet. Andre idéer som ble diskutert, men ikke vedtatt var å søke om
penger til permanent 5-er bane ved siden av hovedprosjekt på 11-banen? Investering under tribune,
skifte dører, tribuneanlegg??

Sak 5 Økonomi og årshjul: Ola orienterer
Regnskap per august 2020. Ikke levert av Roar Uglem.
Vedtak: Tatt til orientering, antatt resultat nær 0.
Sak 6. Orientering fra SU -barn, ungdom, senior: Torgeir
Macron klesavtale: Vår klesavtale går ut 2020, må enten fortsette med Sport 1 eller skifte til Macron.
Teletrading og sport 1. Hva koster trykking lokalt kontra trykking av NFK. Sponsorregnskap.
Kan Sport 1 gjøre noe med systemet? Lang leveringstid? Totalkostnad ved begge systemer.
Vedtak: Sportslig utvalg sjekker kvalitet og valg. Totaløkonomi. Sjekke avtale med Teletrading.
Hanne sender forespørsel til Sport 1 og Teletrading.

7. Driftsavtale. Skal vi si opp eller reforhandle avtalen med kommunen? Hva er gjeldende avtale:
Vedtak: Styret gir Hanne fullmakt til å gå i dialog om oppsigelse og reforhandling – må føre til ny
skriftlig avtale.
Punkt 5 om å erstatte banedekke må ut.
Elin ønsker ikke å delta i saksbehandling av denne saken, hun jobber med dette saksfeltet i
kommunen.
Neste styremøte 15 oktober 2020 kl 1930, NB tidligere møtestart.

