REFERAT FRA STYREMØTE I NESODDEN IF FRIIDRETT 26. APRIL 2016
Tilstede:

Geir Thorbjørnsen
Kai Heggelund
Hans Petter Dramstad
Stig Roar Husby
Tommy Stensrud
Lene Halfdansen
Kari Nørbech (sak 1 og 2)
Anne Irene Nygård (sak 1 og 2)

Forfall:

Anne Stine Sæther
Morten Græsby

Møteleder:

Geir

Referent:

Lene

Nr.
1

Sak
Informasjon fra
NIF
administrasjonen

Informasjon
Ansvarlig
Kari og Anne Irene fra NIF administrasjonen besøker alle
gruppene i NIF for å gi informasjon og bli kjent med de
nye styrene.
Vi gjennomgikk oversikt over hvilke oppgaver
administrasjonen skal gjøre, hva de bør/kan gjøre og
hva gruppene selv skal ta hånd om.
Vi må passe på å levere oppdaterte medlemslister til
administrasjonen innen utgangen av mai slik at
treningsavgift kan faktureres til de som deltar i
friidretten. Vi tar en runde i gruppene når vi flytter
treningene ut på Berger stadion.
Det er mulig å søke om tilskudd. Vi må melde fra til
administrasjonen hvis vi har aktuelle søknader. Dette
gjelder også søknader om dekning via Kiwanis-kontoen.
Dialog med kommunen: NIF har møter med kommunen
angående anlegg og bygninger. Gruppene kan melde
inn aktuelle saker. Administrasjonen har da et formøte
med gruppa før møtet med kommunen. Fra friidrettens
side er det ønskelig at NIF tar opp manglende
utbedringer av Berger stadion med kommunen, bl.a.
hull i dekket som skulle vært utbedret tidligere. Vi lager
en oversikt over hva som må utbedres og sender denne
til Bernt, som tar det videre med kommunen.

Stig Roar

Sponsorer: Hvis gruppa selv skaffer sponsorer, er det
viktig at vi har kontakt med markedskoordinator i NIF
for avstemming av sponsoravtaler.
Lønn: Timelister må leveres administrasjonen innen 8.
hver måned for å komme med på lønnskjøringen
samme måned.
Aktivitetsrapport: Friidretten mener det er for kort frist
å skulle levere oppmøtelister for inneværende år før
nyttår. Kari foreslo at fristen neste år settes til 15.1.
Fullmakter: Oversikt over fullmaktene i klubben ble
gjennomgått.
Kiosken: Stig Roar har meldt inn at vi ønsker å bruke
kiosken under KM terrengløp 25. mai. Kari opplyste at
NIF kan være behjelpelig med innkjøp av brus. Det vi
ikke benytter, kan overføres til andre grupper som skal
ha salg etter oss.
Utstyr: Stig Roar fremmet forslag om at alle gruppene i
NIF bør ha en felles overtrekksjakke som det står
«Nesodden IF» på, slik at medlemmene kan bruke
samme jakke uavhengig av hvilken idrettsgren de deltar
på. Dette kan være utfordrende da gruppene har ulike
leverandører av tøy, men forslaget tas med som innspill
til grafisk profil som skal opp som sak i årsmøtet i NIF.
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Budsjett og
regnskap

Kurs: torsdag 27. april blir det kurs i «Klubbens
styrearbeid i praksis» på NIF-huset. Invitasjon ble delt ut Alle
på møtet og er også sendt alle i styret på e-post etter
møtet. Påmeldingsfrist 21. april.
Kai gjennomgikk tallene.
Gruppenes andel inn i budsjettet til hovedlaget er økt
med kr 100 000 fra 2016 til 2017 – fordeles på
gruppene. Årsaken til dette er økte lønnsutgifter i
administrasjonen.
Vi har ikke budsjettert med dette, og budsjettet for
2017 må derfor endres. Kai foretar nødvendig
korrigering. Friidretten bemerket at denne beskjeden
kommer svært sent og burde vært lagt frem for
uttalelse før gruppenes årlige møter.
Administrasjonen opplyste for øvrig at de kan være
behjelpelige med å purre på manglende innbetalinger
for julekalendere i 2016. Ved fremtidige salg, kan også
fakturering gå via administrasjonen. Oppfølging av
betaling vil da bli enklere.

Kai

3

4

5

KM terrengløp
25. mai

Stafett-NM 2018

Fordeling av
oppgaver

Det er satt ned en komité som skal jobbe med
mesterskapet. Komiteen vil også se på hvordan vi kan
integrere et trimløp i arrangementet. Komiteen besår
av Stig Roar, Geir, Kai, Roy Eskild Banken og Øyvind
Nitteberg. Lene sørger for publisering på hjemmesider
når mer informasjon foreligger.
Vi besluttet å sende søknad til friidrettsforbundet om å
få være arrangør av stafett-NM i 2018. Stig Roar og Geir
sørger for å skrive og sende søknaden. I søknaden må vi
skissere hvordan vi har tenkt å gjennomføre
arrangementet, også mht. overnatting. Bondeheimen er
aktuelt utøverhotell. I tillegg vil vi høre med kommunen
om det er mulig med innkvartering på Berger skole. Det
er også nødvendig å ta kontakt med kommunen om
utbedring av hullene i dekket på Berger stadion. BUL vil
bistå oss i arrangementet.
Geir: leder
Kai: økonomiansvarlig/lønn/kontrakter
Lene: sekretær og redaktør hjemmeside/Facebook
Vi fordeler flere oppgaver på neste møte.
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Støtte

7

Eventuelt

Geir, Stig Roar og Hans Petter vil avholde et møte med
hovedtrenerne angående klubbens strategi/planer for
utøvernes deltakelse på stevner.
Støtte til treningsleir med BUL i Spania påsken 2017
vedtatt.
Neste møte: 25. april kl. 19.

Stig Roar/
Kai/Geir
Lene

Stig Roar/
Geir

