Møtereferat Hovedstyret FIF 10. mai 2022
Tilstede:
Angella
Dag
Lars
Thomas
Kathrine
Sebastian
Forfall: Rebekka
Dagsorden:
1. Godkjenne referat fra forrige møte
2. Gruppeledere
-Orientere om status i gruppene, ta opp saker som har felles
interesse
3. Driftsavtale Nesodden kommune
4. Beate orienterer om sitt arbeid
-Beate inviteres til å delta under denne delen når hun ønsker å
orientere styret om pågående saker
Sak 5 (orientering om øk. og regnskapsrutiner utgikk (er utsatt
til neste møte).
6. FIF Aktivitetsdag juni 2022
7. Dato neste møte
8. “Allsport”

Saksliste

22/15

Godkjenne referat fra forrige møte
Referat godkjent.

Ansvar

HS

Frist

1

22/16

Gruppeledere
Innebandy:
Angella Riquelme Ordenes
Sesong ferdig for innnebandy. Samarbeider med Fotball
med minigjengen. Beholder to treninger i uka frem til
juni. Trapper ned til en gang i uka etter dette
Har invitert gruppeledere 11. mai, klokken 20.00
for å se hva man kan få til i forhold til eventuell
aktivitetsdag. Tenker aktivitets dette kan være en fin
mulighet til rekrutering

Angella

Fotball
Thomas Juel
Kjørt en del kamper, sesongen er i gang. 2015 er en fin
gjeng, med mange jenter, noe som er morsomt. Har fått
opp nett på mål som tidligere har trengt utbedring.

2015
politiattester.
Thomas

Dugnad avholdt, solgte sokker. Der ble det dratt inn
47100 ,-. Faste treninger foregår ute … og mange
matcher.
2008 ligger foreløpig på andreplass i serien.
Ungene er aktivite, og stemningen er god på banen. Det
er også gøy at det rekruteres barn fra andre steder på
Nesodden over til Fagerstrand.
Det har vært diskutert å få satt opp en kioskbod
montering gratis, her må det betales for materialer,
Øysten er blitt bedt om overslag. et sted mellom 25000 35000,- i kostnad for materialer. Dette tas opp i HS
senere. Må få tilsagn fra kommune pga kommunal
grunn. Og en videre prosjektbeskrivelse.
Muligens ha godkjennelse fra mattilsynet.
Styrke
Vanlig aktivitet i gruppa. Noe ekstra aktivitet.
Skal følge opp eventuelle flyktninger med ekstra
aktivitetspenger.

Følge opp med
kommunen.
Sebastian.

Håndball
Trening går som normalt, en gruppe som kjører en
aktivitet mindre. Snart fått på plass nytt styre. Driver
med samarbeid med kommunen i forbindelse med
dommere, men dette har ikke vært så lett. Det er et mål
å ha flere aktive i 2010 og 2011 lag til høsten. Følger opp
kursavgift som automatisk ble fakturert håndball uten
avtale.

22/17

Driftsavtale Nesodden kommune
HS Innstiller at FIF skal komme med tilsvar til kommunen om
å avslå det fremlagte tilbudet, og påpeke at Fagerstrand
Idrettsforening taper 70 000,- i året som følge av å ha åpne
toalett- og garderobeanlegg. FIF Ser seg av den grunn nødt til
å stenge.
Styreleder skal formulere motsvar til Nesodden kommune,
resten av styret godkjenner før vi sender tilbake dette til
kommunen.

Lage svar til
kommunen.
V/ Martin
Lundquist.
Dag Anders

22/18

22/19

22/20

Beate orienterer:
Er det NK eller NAV som skal bistå flyktninger med støtte til
kontingent og treningsavgift? FiF skal undersøke nærmere
hvem som har ansvaret for å dekke dette. FiF skal ikke bruke
av Kiwanismidler til dette, og evt unntak skal godkjennes på
forhånd i hovedstyret. Treningsavgifter for innebandy er
utsendt. Innbetalinger følges opp av Angela og Beate.

Innbetalinger
følges opp av
Angella og
Beate

FIF-aktivitetsdag
Angela orienterte om at det samles en kjerne med folk fra
gruppene. Tar sikte på helgen 4/5 eller 11/12 juni. Dersom
det blir for knapp frist, så vil man vurdere å utsette til etter
sommerferien.

Gruppeledere

“Allsport”
FiF skal utrede: Dersom FiF klarer å stabilisere økonomien og
drive klubben med medlemskontingent, tippemidler og
sponsormidler, så kunne vi frigjort midler til å tilby 6..10
åringer en (1) kontingent og en (1) tr.avgift når barna er med
i flere idretter.

HS

Neste styremøte: Tirsdag 07. juni kl 19.00.
Dag Anders sender ut innkalling til ekstraordinært årsmøte senest 24.mai.
Fagerstrand 10.05.2022
Sebastian Melbye
Fagerstrand Idrettsforening2

