NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL
Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: 19:15
Til stede:

Adm:
Forfall:
Referent:
Neste møte:
25.11.2014

Møte nr: 11
Slutt: 22:15

Dato: 04.11.14

Marianne Ellingstad (ME)
Kirsti Langvatn (KL)
Geir Thorbjørnsen (GT)
Gry Andersen Brusevold (GAB)
Morten Oppegaard (MO)
Pål Løkkevik (PL)
Andreas Norvik (AN)
Ricky Vatten (RV)
Bernt Nohr (BN)
André Johannessen (AJ)
Ingrid Kringlebotn (IK)
Andreas Norvik (AN)

SAKSLISTE:

Sak nr 1/11

Godkjenning av referat fra møte 07.10.2014

Sak nr 2/10

Vedtak:
Styreleder oppdaterer referat for distribusjon slik at det kan
behandles på neste styremøte 25/11
Status økonomi og regnskap
KL orienterte om at det så langt er avholdt møte med
økonomiansvarlig i ski, turn, fotball, basket, bordtennis, friidrett (de
øvrige gruppene har det vært dialog med på e-post), hvor fokus har
vært å få diskutere den økonomiske situasjonen og sikre en omforent
forståelse av hvordan man forventer at situasjonen er ved utgangen
av 2014.

Ansvar
ME

Frist
20/11

Vedtak

Ansvar
Se
hovedpunkt

Frist

Vedtak

Foreløpig prognose tilsier et underskudd på drøyt 200.000,- for NIF
totalt i 2014. Likedan tilsier prognosen at Fotball vil havne i 0,-, noe
som er 478.000,- svakere enn budsjett. Medlemsmassen i
Bordtennis er noe uklar og det er risiko for at de havner lenger bak
budsjett. Orientering ventes å gå med et lavere underskudd enn
budsjett. Turn vil havne bak budsjett som en følge av
kontingentforskyvning. De øvrige gruppene er iht. forutsetningene.
Det ble diskutert om det bør kalles inn til ekstraordinært årsmøte for
å kunne endre kontingent-nivået for 2015. Besluttes på neste
styremøte.

Vedtak:
1

Sak nr 3/11

1) Bordtennis må redegjøre for medlemssituasjonen på
neste hovedstyremøte (ansvar: GT)
2) Gruppene ønsker jevnlige statusmøter med økonomi
fremover (ansvar: BN)
3) Julebord avlyses og administrasjonen oppfordres til å
være ekstra kostnadsbevisste fremover (ansvar: BN)
4) Fotball må komme opp med en plan for hvordan de skal
tilbakebetale det de skylder HL/Ski, samt hvordan
egenkapitalen skal bli forsvarlig (ansvar: ME)
5) Utkast til tilsvar på brev 006 fra kontrollkomiteen tas
frem til ME (ansvar: KL)
Kompensasjon for ekstraarbeid i administrasjonen:

Ansvar
ME/BN

Frist
25/11

Vedtak

Ansvar
BN

Frist
20/11

Vedtak

Frist

Vedtak

Frist
.20/11

Vedtak

Vedtak:
Følges opp av BN og ME.
Sak nr 4/11

Sak nr 5/11

Vedlikeholdsplan
Vedtak:
Utsettes til neste møte. BN bes om å fremlegge forslag til
vedlikeholdsplan (perioden 2015-2017) i forkant av møtet
25/11.
Bruktmarked
Opplegget ble diskutert og det var enighet om å kopiere fjorårets
arrangement. I tillegg må det tilrettelegges for salg av toalettpapir,
luer, etc,

BN
Ansvar
Se
hovedpunkt

Markedsføring ble diskutert og det ble besluttet ikke å annonsere i
Amta.
Gry og Andreas har ikke anledning til å være til stede. Pål og Ricky
har kun anledning lørdag og Geir kan kun fredag.
Følgende er ansvarlige for å være til stede på klubbhuset fra kl.17.00
for å ta i mot varer i uke 46:
Mandag: Geir og Andreas
Tirsdag: Morten og Andreas
Onsdag: Marianne og Pål
Torsdag: Geir og Ricky

Sak nr 6/11

Vedtak:
1. Administrasjonen orienterer de fire største gruppene om
behov for hjelp til å avvikle arrangementet (ansvar: BN)
2. Administrasjonen sjekker med kioskansvarlig om de ønsker å
være ansvarlig for kiosk i klubbhuset (ansvar: BN)
Nettsiden
Nettsidene er i stadig utvikling og fremstår som relativt bra. Det er et
ønske om at årsmøtedokumenter, signerte protokoller, etc. letere
tilgjengelig gjøres for gruppene.

Ansvar
BN

Vedtak:
Administrasjonen legger ut relevante dokumenter og mal for
årsberetning, frister, etc. etter samråd med ME
2

Ansvar

Frist

Vedtak

Sak nr 8/11

Tas til etterretning
Styreleder orienterer
ME orienterte kort.

Ansvar

Frist

Vedtak

Sak nr 9/11

Styremedlemmene orienterer

Ansvar

Frist

Vedtak

Sak nr 7/11

Administrasjonen orienterer
BN orienterte om driftssituasjonen
Vedtak:

Vedtak:
Utsatt til neste møte
Sak nr
10/11

Status budsjettgruppe
BN har tatt frem utkast til inntekts og kostnadsbudsjett som
budsjettgruppa skal behandle søndag 9. november kl.15 hos AN

Ansvar

Frnist

Vedtak

Sak nr
11/11

Marked orienterer
GT redegjorde for situasjonen. Innsendt forslag til logo for
Taekwondo ble diskutert og det var enighet om at NIF-logoen må
fremkomme separat (ikke som en del av emblemet) - ulike
alternativer ble diskutert.

Ansvar
GT

Frist
25/11

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar
ME

Frist
20/11

Vedtak

Sak nr
12/11
Sak nr
13/11

Vedtak:
GT orientere Taekwondo
Neste møte
Avholdes på Berger kl.19.15 den 25. november
Eventuelt
 ME kontakter klatregruppa for å sikre etterlevelse av klubbens
retningslinjer
 ME sender en påminnelse til gruppene om muligheten for
kioskdrift neste år.

Nesodden, 6. november,
Andreas Norvik
Signering av de som var tilstede:
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