NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL
Gruppe: Hovedstyret (HS)
Start: 19.00
Til stede:

Adm:
Andre:
Forfall:

Referent:
Neste møte:
14.04.2015

Sak nr 1/4

Møte nr: 4
Slutt:

Dato: 17.03.15

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

SAKSLISTE:
 Regnskap
 Innrapportering
 Verdier
 Medlemsavgift
Budsjettgjennomgang med Andreas:
Administrasjonen er ferdig med regnskap uken etter påske
Inntekter:
 Det er usikkerhet på endelige Sponsorinntekter 2014?
Gruppene får det de skal ha direkte.
 Kontingent NIF er kr: 804 000 i 2014.
 Leieinntekter – her er det utstående kr: 60 000. Spørsmål
knyttet til hvordan sikre fortsatt drift av kiosk. Bernt har
foreslått at noen kan leie kiosken for 60 000 pr år. Marianne ber
Bernt undersøke dette innen 2 uker.
 Forslag fra Knut om å legge ut ekstrakontingent administrasjon
til HS.
 Søke tilskuddsordninger 2015
 Idrettskolen for barn. Bidrar til inntekt på kr: 15 000 til HS.
Adm v/ Bernt gjør en stor jobb. Øke inntekter. Pr i dag koster
det kr: 1000 + medlemsavgift pr år. Forslag om økning til 900
pr halvår – totalt 1800 pr år + medlemsavgift.
Tas opp:
 Skal vi øke / endre kontigent?
 Behov for en oppdatering på sponsor.
 Kiosk
 Gebyr hovedlag – endre tekst til ex. Fotballaget ekstraarbeid
(merknad i selve budsjettet)
 Treningsavgift Idrettskolen for barn.
 Søke tilskudd må være en egen avklart arbeidsoppgave
(ansvarsområde) i Administrasjonen. Mål: øke inntekter.
 Mobiltelefon innsamling.

Ansvar

Frist

Vedtak

Marianne, Bernt
2 uker

Adm – Ex. Kari?
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Utgifter / kostnader:
 Lønn økes fra 1 700 000 med ca. 150 000 – 200 000. Det må tas
høyde for lønnsøkning. I forbindelse med ny org modell.
 Utstyr / lisenser – avskrives varmepumpe? Har det blitt
innsparinger på strøm?
Endelig:
Ser ut til et overskudd på ca. 100 000 på Budsjett 2015.
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Medlemsavgift i NIF:
Gjennomgang av oversendt forslag fra GAB.
Det er spørsmål om enkeltmedlemmer som inngår som familie er
trukket fra.
Gry sjekker opp og lager sak til årsmøte, med utgangspunkt
enkeltmedlemmer (sats 400) og familie (sats 900).
Tiltak kan bidra til forenkling, samt økte inntekter.
Innrapportering av medlemmer:
Administrasjonen ved Katrine sjekker opp med idrettsforbundet
angående vår måte å rapportere på.
 Aktivitetsmidler.
 Hvem skal telles.
Verdier:
Gry lager en sak til årsmøte.
Det tas utgangspunkt i nåværende verdier.
Følger opp krav jfr. kvalitetsklubb, med tanke på årlig sak på årsmøte
hvor det avklares et hovedtema. Det skal årlig gjennomføres et
seminar for medlemmer og trenere, jfr. valgt tema. HS er ansvarlig
for gjennomføring av seminar.
Følgende kan være aktuelt å ta opp i forbindelse med verdier:
 Breddeidrett
 Alkohol / rusmidler
Diverse saker:
 Skøyteanlegg må med i planene til klubben. De må lage
innspill til NIR.
 Hvem gjør hva på årsmøte?
Kirsti er ansvarlig for regnskap HS.
 Verdier og kontingent ved Gry

Ansvar

Frist

Vedtak

Lage sak årsmøte: Gry
Innen årsmøte

Frist

Vedtak

Adm v/ Katrine

Ansvar

Frist

Vedtak

Lage sak årsmøte: Gry
Innen årsmøte

Ansvar

Frist

Vedtak

Kirsti
Gry

Referent: Gry Andersen Brusevold
Signering av de som var tilstede:
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