REFERAT FRA STYREMØTE I NESODDEN IF FRIIDRETT 12.1.2015
Tilstede:

Trine Lind
Kai Heggelund
Trine Aase
Lene Halfdansen

Forfall:

Anne Stine Sæther
Elisabeth Øvretvedt

Møteleder:

Trine L.

Referent:

Lene

Nr.
1

2

Sak
Økonomi og
budsjett

Forberedelser til
årsmøtet

Kommentar
Kai gjennomgikk tilgjengelige opplysninger om
regnskap, samt foreslått budsjett for 2015. Enkelte
justeringer foretatt før forslag til budsjett skal
fremlegges for årsmøtet. I tillegg bør tall for 2014
og 2013 legges inn slik at vi har et
sammenligningsgrunnlag.

Ansvarlig

Kai følger opp at regnskapet for 2014 blir klart til
fremleggelse for revisor.

Kai

Vi bør også ha et møte snarest med NIF angående
økonomi.
Årsmøtet blir 23.2.15 kl. 19 på NIF-huset.

Kai/Trine L.

Valgkomiteen er kontaktet angående ønsker og
behov for to nye medlemmer til styret. Intet hørt
og må purres opp.

Kai

Trine L.

Ansvar for utarbeidelse av årsberetning er delegert
til Anne Stine og Stig Roar.
Vi trenger kopi av protokollen fra årsmøtet 2014
og etterspør dette hos Bernt eller Marianne.
Innkalling til årsmøtet skal skje senest én måned
før møtet. Legges ut på nettsiden.

Lene

Siste styremøte skal avholdes 1-2 uker før
årsmøtet. Dato: 9.2.15.
Saksdokumenter til årsmøtet skal legges ut på
nettsiden senest én uke før årsmøtet. Lene
publiserer når dette er klart.

Lene

3
4

Protokoll fra årsmøtet skal sendes til NIF senest
1.3.15.
Aktivitetsrapport Rapporten for 2014 og søknad om halltid i 2015
for 2014
må sendes NIF innen 31.1.15.
Trening
Vi bør snart ha et nytt trenermøte.
Det er behov for avkryssingslister for å få oversikt
over antall deltakere på treningene. Dette kan
antageligvis eksporteres til Excel fra
KlubbAdmin. Lene sjekker opp dette.

5

Stevner

Det er behov for standardiserte timelister til bruk
for trenere som fakturerer klubben. Kai utarbeider
dette.
Vi må skaffe oversikt over hvor mange starter
våre utøvere har hatt på eksterne stevner i 2014.
Lene setter opp oversikt, avsjekk med Stig Roar.
Tinestafetten og karusellstevner: Stig Roar har
påtatt seg å ha hovedansvaret for Tinestafetten
også i år. Kjempeflott! Lene svarer Stig Roar
angående dette.

6

Eventuelt

Vi bør sette dato for Nesodden på langs
(terrengløpet) 2015 snarest. Helgen etter
høstferien ser foreløpig greiest ut da helgene før
høstferien går med til bl.a. UM og Oslo maraton.
Forslag om at Anne Stine og Stig Roar bør få en
påskjønnelse for sin store innsats for klubben
gjennom mange år. Styret besluttet å bestille
blomster til begge to som takk for innsatsen.
Neste møte er 9.2.15.

Trine

Lene

Kai

Lene

Lene

Trine Aa.

