NESODDEN IDRETTSFORENING
PROTOKOLL

Gruppe: Hovedstyret (HS)

Møte nr: 9

Start: 19:00

Slutt: 22:00

Til stede:

Marianne Ellingstad (ME)
Kirsti Langvatn (KL)
Geir Torbjørnsen (GT)
Gry Andersen Brusevold (GAB)
André Johannessen (AJ)
Morten Oppegaard (MO)
Pål Løkkevik (PL)

Adm:

Bernt Nohr (BN)

Forfall:

Ingrid Kriglebotn (IK)
Andreas Norvik (AN)
Ricky Vatten (RV)

Referent:

Morten Oppegaard (MO)

Neste møte:

Dato: 09.09.14

SAKSLISTE:

07.10.2014

Møtet startet med orientering (ca ½ time) fra Nesodden
Taekwondoklubb (NTK) og Taekwondogruppen (TG), om
grunnen til at TG har brutt med NTK, og søker om opptak i
NIF.
1. Godkjenning av referat fra møtene 24.06.14. og 12.08.14.
2. Informasjon fra administrasjonen
3. Marked
4. Regnskap
5. Salg av toalettpapir og tørkerull
6. Revidert liste over administrasjonens oppgaver
7. Ny mal for dagsorden
8. Status i gruppene
9. Eventuelt

Sak nr 1/09

Godkjenning av referat fra møtet 24.06.14. og 12.08.14.

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Behandling:
Referat fra de to nevnte møtene var sendt ut på forhånd.

Vedtak:
Referat fra styremøtene 24.06.14 og 12.08.14
godkjennes.
Sak nr 2/09

Informasjon fra administrasjonen.
Behandling:
Kort punktvis oversikt ble fremlagt i møtet. Daglig leder
informerte om at hjemmesidene er i rute (sak nr. 02/05), og
at det er gjort avtale om maling av NIF huset (sak nr. 3/05).
Vedtak:
1. Daglig leders informasjon tas til orientering.
2. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om
oppfølging av kontrollkomiteens brev nr. 3. på neste
styremøte.
3. Styret ber administrasjonen legge frem en oversikt
over vedlikeholdsbehovet for 2015 på neste
styremøte.
4. Kirsti (KL) følger opp skigruppa
5. Geir (GT) følger opp bordtennis

Sak nr 3/09

Marked.
Behandling:
Saksfremlegg «Status for markedskoordinators arbeid pr. 3.
september 2014», var sendt ut på forhånd.
NIF har gått til anskaffelse av eNEWS. Verktøyet er meget
anvendelig som informasjonskanal ovenfor medlemmene, og
som en kanal for promotering av sponsorer.
For 2014 vil NIF få mindre sponsorinntekter enn budsjettert.
Sponsorbudsjettet er på ca 1,5 mill, mindreinntekten ca 0,5
mill.
Årsaken til dette er at markedskoordinatorene kom litt sent i
gang med arbeidet, og at sponsormarkedet generelt er tøft. I
tillegg til dette har markedskoordinatorene opplevd en del
utfordringer hos noen av våre viktigste samarbeidspartnere:
Amta med svært svak økonomi, Nordea og Follo Energi som
ikke har opplevd tilstrekkelig verdi i sitt samarbeid med
klubben.

Manglende avtale med Amta har medført at NIF ikke har
kunnet overhold avtale om sponsoreksponering i Amta. Det
er viktig at NIF overholder sine forpliktelser i inngåtte
avtaler.
Vedtak:
NIF kjøper en helside i Amta (ca. kr 5.000,-) med
profilering av de sponsorene som har inngått avtale
om slik eksponering.
Sak nr 4/09

Regnskap.

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist
.

Vedtak

Behandling:
Diverse regnskapsoversikter og rapporter var sendt ut på
forhånd.
Hovedstyret har mottatt regnskap for alle gruppene med
unntak av O-gruppa, skøyter, hovedlaget og fotballgruppa.
Tilgjengelig informasjon tilsier at det er god kontroll på
likviditeten og utgiftssiden i klubben. Fullstendig regnskap
skal være ferdig 15. september 2014.
Styret mener det er viktig å få klarhet i regnskapssituasjonen
før en evt. setter inn relevante tiltak.
Vedtak:
1. Hovedstyret ber administrasjonen legge frem et
fullstendig regnskap på styremøtet 7. oktober 2014.
2. Fremstillingen skal vise regnskap i forhold til vedtatt
budsjett.
Sak nr 5/09

Salg av toalettpapir og tørkerull
Behandling:
Inntektene fra salg av tørkerull og toalettpapir er lavere enn
budsjettert.
Vedtak:
1. Hovedstyret etablerer en salgsstand i forbindelse med
fotballcup på Berger 13-14 sept. 2014.
2. Hovedstyret gjennomfører en ringedugnad 24. sept. kl
18:00-20:00.

Sak nr 6/09

Revidert liste over administrasjonens oppgaver
Behandling:
Saken ble ikke behandlet
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak nr 7/09

Ny mal for dagsorden

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Ansvar

Frist

Vedtak

Behandling:
Saksfremlegg «gjennomføring av styremøtene» var sendt ut
på forhånd.
Vedtak:
Ny mal for dagsorden benyttes ved innkalling til
styremøtene.
Sak nr 8/9

Status i gruppene
Behandling:
Saken ble ikke behandlet
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak nr 9/9

Eventuelt
1. TV aksjonen 2014
NIF har fått en henvendelse fra ordføreren om deltagelse og
ansvar for Bjørnemyr krets i årets TV- aksjon.
Vedtak:
1. Hovedstyret oppfordrer medlemmene til å delta i
årets TV-aksjon, men kan dessverre ikke påta seg
ansvaret for en krets grunnet stor arbeidsmengde.
2. Hovedstyret ber administrasjonen legge ut
informasjon på eNEWS om hvor medlemmene kan
henvende seg for slik deltagelse.
2. Opptak av Taekwondogruppen i NIF.
Brev med saksopplysninger var sendt ut til forrige styremøte
12.08.14. I tillegg fikk styret en orientering (ca ½ time) fra
Nesodden Taekwondo klubb (NTK) og Taekwondogruppen
(TG), om grunnen til at TG har brutt med NTK, og søker om
opptak i NIF.
Vedtak:
Hovedstyret vil anbefale generalforsamlingen å ta
Taekwondogruppen inn i NIF.

Referent: Morten Oppegaard Dato/sted: 16.09.2014, Bjørnemyr
Signering av de som var tilstede:

