Møtereferat Hovedstyret FIF 19. april 2022
Tilstede:
Dag (referat)
Lars
Rebekka
Angella
Kathrine
Thomas
Roar
Forfall: Sebastian
Dagsorden:
1. Godkjenne referat fra forrige møte
2. Økonomi og regnskapsrutiner
3. Medlemskontingent 2022
4. Dugnad Lions
5. Driftsavtale Nesodden kommune
6. Valgkomite
7. Gruppeledere
-Orientere om status i gruppene, ta opp saker
som har felles interesse
8. Innebandy herrelag seriemester
9. Beate orienterer om sitt arbeid
-Beate inviteres til å delta under denne delen
når hun ønsker å orientere styret om
pågående saker
10. Kjetil Rødvig Hansen orienterer om NIR
-Kjetil inviteres til å delta under denne delen.
Kjetil og NIR er en ressurs som vi må ta i bruk.
Denne gangen må vi etablere rutiner for
kommunikasjon og hvilke saksområder NIR
kan bistå klubben med.
11. Møtekalender 2022
12. AOB

Sak

22/5

Ansvar

Frist

Godkjenne referat fra forrige møte
Godkjenne referat fra 27.01
-Godkjent

Alle

22/6
Økonomi og regnskapsrutiner
Orienteringssak. Leder orienterte om status regnskap 2022
-FIF må implementere nye rutiner i økonomistyring ifm
godkjenningsmatriser innkjøp/bestillinger og bokføring slik
at vi oppfyller gjeldende regelverk for regnskap og økonomi.
-Dag avtaler dato for gjennomgang av rutiner med Marit N.
Hauge
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Dag

Gruppeledere

Dag og Beate
Medlemskontingent 2022
Ved en feil ble det sendt ut kontingent basert på kontingent
for 2021, og ikke ihht årsmøtevedtaket for 2022. Ordinære
medlemmer ble fakturert 500,- istedenfor 400,-, mens barn,
frivillige, og støttemedlemmer ble fakturert 250,- istedenfor
200,-.
-Tiltak:
a) Sende ut epost med info til alle som har betalt. Tilbud
om å donere overskytende beløp eller be om refusjon.
b) Kreditere alle som ikke har betalt faktura enda, sende
ny faktura med riktig beløp.
Orientering fra ansatt
Innfører som rutine at Beate orientere om sitt arbeid.
- God dialog med gruppeledere
- Sender oppdatert regnskap til alle gruppeledere og leder

Beate

Neste møte

Til info

Neste møte

Til info
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Orienteringsak om NIR:
-Orientering om NIR sitt arbeid
-Kommunikasjonsrutiner, referater fra NIR via Kjetil
-FIF må komme med innspill om idrettsanlegg knyttet til
boligutbygging på Fagerstrand, del av reguleringsplan og
rekkefølgekrav.
-Leieavtale Myklerud garderobe og toalett,
likebehandling av klubber.
-NIR jobbe for at treningstid i haller i helg blir gratis for
klubbene, utnytte hallkapasitet.
-FIF må selv gjøre tiltak ved å trene flere lag samtidig.
-Vedvarende problemer med renhold Bakkeløkka
-Tilsynsvaktordning
-Vedlikehold Bakkeløkka, lekkasje tak og skifte halldekke.

22/10

22/11

Dugnad Lions
-Det er vanskelig å rekruttere folk til dugnad.
Vi mangler fortsatt folk for å fylle alle tre skift.
-Tiltak:
• Alle i styret må jobbe for å skaffe mer personell
• Hver ny person teller

Kjetil R
Hansen og
Morten
Sandnes

Neste HSmøte

Dag

Angella,
Roar, Katrine

alle

Denne uka

Lars
Dag

Innen neste
møte

Gruppeledere Orienterer om status i gruppene, ta opp saker
som har felles interesse
-Ikke behandlet, tas på neste møte.
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Innebandy herrelag seriemester
-Historisk opprykk
-Markering fra HS
-Publisering i AMTA, rekruttering
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Neste møte 10 mai kl 19
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Evt
- Lars
- Webkontakt for fotball: Thomas Hagen
- Sondering Frisbeegolf
- ‘Mandat for leder & nestleder, inngå intensjonsavtale om
etablering av frisbeegolf som egen gruppe i FIF’

-

Jonas utforme ny medieprofil FIF

Neste styremøte: 10 mai 2022. Dag Anders sender ut innkalling på vanlig vis.

Fagerstrand 19.04.2022
Dag A. Brede
Fagerstrand Idrettsforening

