NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL

Gruppe: HS

Møtenr: 2

Start: 19:15

Slutt: 21:45

Til stede:

Marianne Ellingstad (ME)
Ricky Vatten (RV)
Pål Løkkevik (PL)
Kirsti Langvatn (KL)

Adm:

Bernt Nohr (BN)
Kathrine Hake-Steffensen (KHS)
Kari Nørbech (KN)

Dato: 04.02.14

Andre:
Fravær:

Roar Wægger (RW)
Andreas Norvik (AN)
Geir Torbjørnsen (GT)

Referent:

Kirsti Langvatn (KL)

Neste møte:
04.03.14

1. Referat fra forrige møte
2. Kiosk og drift av denne
3. Handlingsplan
4. Skal vi bli en "av og til" klubb?
5 Skal vi bli " rent idrettslag"?
6. Budsjett 2014
7. Informasjonspunkt m/ rapport fra adm og fra de ulike
gruppene. Samt kort oppsummering fra møte med gruppene.
Med mer.
8. Eventuelt

Sak nr 1/02

Godkjenne referat fra forrige møte.
Oppfølging sak 1 Lyoness – AN

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Ansvar

Frist

KL

.

AN
BN

Dato for NIR sitt årsmøte – er det 21.3.14?. Sak om tildeling
av halltid meldes inn til årsmøte. Nesodden IF mener at det
må være årlig tildeling - BN

Sak nr 2/02

Kiosk og drift av denne
a) innspill fra Bernt om å bygge om kiosk til kontorer
Det er trangt i adm.bygget med kontorer. Det er flere som
bruker kontoret i hovedhuset. Foreløpig avventer vi dette og
gir kafedriften en sjanse. Vi forhandler med fotball om drift
av kafeen for 2014. I tillegg skal vi reforhandle avtalen med
barnehagen. Eventuelt kan barnehagen bygges om.
b) innspill til opplegg for drift
Forslag til intern kontakt med fotballgruppa v/ Wenche
Hansen ble gjennomgått. Nesodden IF skal sitte igjen med kr
55 000 for å dekke strøm, forsikring, canal digital og slitasje.

Sak nr 3/02

Handlingsplan

ME

Er ambisiøs, har HS ansvar for alle disse punktene så har vi
mye jobb. Planen ble gjennomgått. ME innarbeider
innspillene.
Sak nr 4/02

Skal vi bli en "av og til" klubb? Alkoholholdningskampanje?
Saken utsettes.

Sak nr 5/02

Skal vi bli " rent idrettslag"? Materiell sendt ut av KHS
Saken utsettes.

Sak nr 6/02

Budsjett 2014- vedtak om at det er dette vi legger frem på
årsmøtet.
Overskudd på kiosken settes til kr 55 000. Resten tas på
mail.

Vedtak

Sak nr 7/02

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Informasjonspunkt m/rapport fra adm og fra de ulike
gruppene.
-

Fått kr 20 000 fra Kiwanis for å dekke kontingent,
treningsleir osv til barn som ikke kan betale selv. Det
skal søkes til adm.

-

Regnskapsprogrammet – Vi går for Mammut

-

Omorganisert kontoret. Kari og Hanne Beate har fått
felles kontor på Bernt sitt gamle. Bernt sitter på Kari
sitt gamle.

-

Nye kontorstoler er kjøpt inn.

-

Gjensidige har vi ikke hørt noe fra vedrørende
lekkasje i taket

-

Medlemskartoteket er oppdatert av KHS. Vi kan ikke
sende faktura enda fra systemet..

-

Hjemmesidene er snart på plass.

-

Etter å ha sjekket kontingent til HS er det 608
medlemmer som ikke har betalt. Det er kr 243 800 i
utestående.

Sak nr 8/02

Eventuelt
Skal foreningen ha en innsamling av brukte mobiler? Ja,
mener HS. Påmelding til Telenor gjøres av BN.
3.4 arrangeres foredrag om hvordan være gode
idrettsforelder for hele klubben.

Referent: Kirsti Langvatn

Signering av de som var tilstede:

Dato/sted: 04.02.2014, Berger

