NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL

Gruppe: HS

Møtenr: 4

Start: 19:15

Slutt: 22:00

Tilstede:

Marianne Ellingstad (ME)
Ricky Vatten (RV)
Pål Løkkevik (PL)
Kirsti Langvatn (KL)
Andreas Norvik (AN)
Geir Torbjørnsen (GT)
Morten Oppegaard (MO)
André Johannessen (AJ)
Ingrid Kringlebotn (IK)

Adm:

Kari Nørbech (KN)

Fravær:

Gry Andersen Brusevold (GAB)
Bernt Nohr (BN)
Kathrine Hake-Steffensen (KHS)

Referent:

Kirsti Langvatn (KL)

Dato: 08.04.14

Neste møte:
06.05.14

1. Godkjenning av referat
2. Fotballgruppa ønsker å bli en kvalitetsklubb
3. Rapport på markedssalg
4. Info fra adm
5. Årshjul og møtedatoer, idrettens dag, bruktmarked og
dugnad. Ses i sammenheng med handlingsplanen.
6. Infopunkter/eventuelt
6a) status på regnskapsførsel
6b) turn, status på lån
6c) har vi kommet på noen til NIR sin valgkomité?
6d) annet?
------------------------------7. Oppgavefordeling i styret og litt om samarbeidsform og
involvering av vara

Sak nr 1/04

Godkjenning av referat

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Oppfølging – vi har ingen kriterier for utvelgelse av
æresmedlemmer.
Adm purrer fotball, basket og turn om personer til NIR
valgkomite.
Bordtennis sitt styre er på plass.

Sak nr 2/04

Fotballgruppa ønsker å bli en kvalitetsklubb

Vedt
att å
støtt
e
dette

http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Oslo/Klubb/Kvalit
etsklubb/Kvalitetsklubb_KICK_OFF_24_3_14.pdf
Saken forutsetter godkjennelse i fotballens styremøte 7.
april. For å kunne gå videre med opplegget, må det være
godkjent i hovedstyret før den 5. mai. Fotballen tenker å
gjennomføre dette ved å sette ned en prosjektgruppe med
personer fra hele klubben, ikke bare fotballstyret. Styret vil
opptre mer som en "styringsgruppe". Om noen fra
hovedstyret vil være med så er det positivt og det er mulig vi
ber noen fra adm om å være med i gruppen.

Sak nr 3/04

Vedtak: Fotballgruppa har i sitt styremøte 7/4 vedtatt at de
ønsker å bli en kvalitetsklubb som er et opplegg i regi av
fotballforbundet som fokuserer på et kvalitetsopplegg i alle
ledd av fotballgruppa. HS støtter opplegget og vil bidra med
en person inn i styringsgruppen under forutsetning av at
dette ikke medfører økonomiske og juridiske forpliktelser for
HS, adm og andre grupper i klubben.
Rapport på markedssalg

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

GT redegjorde for historikken og la frem referat fra møte
med Roger Sollied Johansen og Klaus Wiik.
HS får rapportering på budsjettet og inngåtte avtaler neste
møte.

Sak nr 4/04

ADM legger ut på nettsiden vår at Klaus er medhjelper til
Roger på marked.
Info fra adm
- KHS har fakturert det meste, men mangler lister fra
flere fotballag. KHS sender en oversikt til
fotballstyret om hvem som har betalt. Så må
fotballstyret purre sine lag.
- Nettsiden må opp å stå. ME, KHS og Jonas kan ta en
dugnad for å få lagt inn informasjonen. Bordtennis
ønsker kurs for å benytte siden.

-

Sak nr 5/04

Sak nr 6/04

Sak nr 7/4

Tilskudd og status på det som gruppene skal søke på.
Dette er en oppgave for ADM.
- Hanne Beate og KN har lagt opp økonomimodellen
på nytt. Det legges opp til færre konti og heller
spesifisere på prosjektnr.
Årshjul og møtedatoer, idrettens dag, bruktmarked og
dugnad. Ses i sammenheng med handlingsplanen.
Møter videre ut året: 6.5, 3.6, sommerfest 19.6., 12.8, 31.8
idrettens dag, 9.9, 7.10, bruktmarked ?, 4.11, 2.12, julebord
11.12
6. Infopunkter/eventuelt
6a) status på regnskapsførsel. Mva oppgave skal leveres
10.4. Dette gjelder hovedlaget og fotball. Viktig å få status
på fotball og hovedlaget. KN skal lære seg lønn og
fakturering etterhvert.
6b) turn, status på lån. BN sender tilbakemelding til KL
6c) har vi kommet på noen til NIR sin valgkomité? Purrer
BN
6d) RV har hatt møte med Håvard Lunde fotball om hvordan
kvaliteten er på KGB. Norges fotballforbund har vært på
befaring og de skriver en rapport om vedlikehold.
Kunstgresset skal byttes i 2015 og fotballgruppen har dialog
mot kommunen (sammen med RV). NIR jobber med å få
kunstgress på grusbanen på Berger. Fotballen, RV og NIR
bør ha et møte om saken.
6e) Papirene for åsrmøte er sendt ut 1.4 og etter 14.dager er
det godkjent om det ikke kommer noen innsigelser.
Oppgavefordeling i styret og litt om samarbeidsform og
involvering av vara
- Fotball ME
- Ski KL
- Orientering Gry
- Fekting MO
- Basket RV
- Bordtennis GT
- Skøyter ingen
- Friidrett PL

Referent: Kirsti Langvatn

Signering av de som var tilstede:

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

Vedtak

.

Ansvar

Dato/sted: 27.04.2014, Berger

Frist

Vedtak

