
 

Møtereferat - Hovedstyret - 6. desember 2022 
 

Til stede:       
      Dag Anders 

Lars 

Thomas 

Maren 

Sebastian 

Angela 

Rebekka 

 

Forfall:  
Roar 

 

# Møtereferat Hovedstyret FIF 6. desember 2022 Ansvar Frist 

22/37 (1) Godkjenne referat: Referatet fra 20 oktober ble godkjent med 

følgende kommentarer:  

- Viktig at alle gruppelederne ser til at vi har komplette 

lister over lag og spillere og kontroll med fakturert 

treningsavgift. 

- Innebandy har 2 personer som skal godkjennes i forhold 

til politiattest. Gruppeleder har kontroll med dette. 

- Dekkskifte Dugnaden er «i boks». 

 

Styret Godkjent 

 

 

 

 

 

 
 

22/38 (2) Høringsprosess strategiplan for temaplan for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 2023-2026. Høringsfristen er utsatt til 12.  

januar 2023. Dialogmøte med NK på Bakkeløkka 5 jan. Styret må 

bidra. Dag lagrer et dokument på vår GDisk der vi andre kan 

spille inn forslag/kommentarer. Formatet på gamle planer 

legges også på GDisk, samt informasjon fra 

beboerundersøkelsen i 2020. 

Styret 5 jan. 23 

22/39 (3) Strategi og regelverk medieprofilering. Jonas var bortreist og 

kunne ikke stille på dette møtet. I stedet ble det lest opp et skriv 

fra Jonas (regelverk). Ytterligere presisering av regelverk for 

klubb-journalistikk ble gitt av Dag og Thomas. Jonas vil delta på 

neste styremøte og orientere om medieprofil. Det er viktig at 

trenere/gruppene skriver artikler selv så Jonas kan legge ut på 

hjemmeside og facebook. Evt må må folk lære å bruke 

hjemmesiden slik at gruppene kan publisere selvstendig innhold. 

Jonas Neste 

styremøte 

22/40 (4) Forespørsel fra styrke om midlertidig ombygging av garderobe 

FIF-huset. Sebastian ga en flott orientering om styrkerommet 

Sebastian Før jul 



inklusive dets historikk, status og ønsker. Styrkegruppa ønsker å 

benytte den innerste garderoben fram til sommeren (i første 

omgang). Styret er positive til at garderoben midlertidig tas i 

bruk av styrke. Forutsatt at det sikres at bruk ikke skader fliser, 

varme i gulv og vannrør etc. Styreleder ønsker mer detaljert 

økonomi/kostnad for de større vedlikeholdstiltakene. 

Gruppestyret må jobbe dette inn i budsjettet. Styret i 

styrkegruppa må sikre at de som trener er medlemmer i FIF (i 

praksis et ansvar for Thomas Gulbrandsen). HS dekker kostnad 

for renhold inntil 5 timer pr uke. Endelig kostnadsfordeling 

vedtas i forbindelse med budsjettprosess 2023. 

22/41 (5) Kiosk-prosjektet fotballgruppa. Skisse, budsjett og 

finansieringsplaner: Thomas informerer at det jobbes med dette 

fortløpende. Det skal nå lages en tegning/utkast til kiosken. En 

person er villig til å lede prosjektet. Det letes etter container. 

Kommunen må involveres. Budsjettet er anslagsvis på 217.000,-, 

og for tiden kjøres det en kampanje på nettsiden («Spleis»). 

Lokalt næringsliv er villige til å delta og bidra. 

Orienterings

sak 
 

22/42 (6) 

 

 

 

 

Orientering ved gruppelederne. Fotball ved Thomas: Sesongen 

er ferdig. 2008 og 2012 spiller Futsal i vinter. Utover dette 

fortsetter lagene med inne-treninger og evt cup-deltakelse.  

 

Håndball ved Maren: Ny trener for 2015/16. Det jobbes med 

budsjettet og Beate bistår. Håndballen har kontroll med 

medlemsmassen og kontingenter. Pt har Håndballen 41 spillere. 

En del nye spillere har tilkommet! 

 

Innebandy ved Angela: Innebandy har 2 mini-lag, et damelag og 

et herrelag. Økonomien er på plussiden. Medlemslistene er 

oppdatert. Det jobbes med noen resistanser på kontingenter. 

 

Styrke ved Sebastian: Det har blitt justert litt på prisene. Det er 

ønskelig med flere helårs-medlemmer. Styrkegruppa jobber med 

å lage seminar for ungdommen som trener med tema «sikker 

trening». Arrangementet finner sted en gang utpå nyåret.  

 

Allidrett ved Rebekka: Det er en (1) gruppe som trener. Det 

trengs flere trenere for å kunne ha flere grupper. Rebekka 

jobber med å rekruttere flere.  

Orienterings

sak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/43 (7)  Forberedelse årsavslutning 2022.  

- Gruppelederne må sjekke at regnskapet er oppdatert 

- Inntekter og kostnader som skal inn i dette 

regnskapsåret må være gjennomført med bilag  innen 

31.12.2022 

- Ingen har utbetalt trenerhonorar 

- Fotball må få kontroll på dugnadsregnskapet 

Gruppeleder

e 

31.12.2022 



22/44 (8) Informasjon fra Beate Orienterings

sak 

 

22/45 (9)  Forberedelse til årsmøte 2023. 

a. Årsberetning 

b.      Styresammensetning 

c.      Budsjett 

Dag sender ut grunnlag til gruppelederne. Grunnlaget legges ut 

på GDisk med mal for årsberetning som gruppestyrene jobber 

med. Gruppestyrene må også jobbe med neste års budsjett. 

Både kioskprosjektet og garderoombygging må med i 

årsberetning og budsjett.  

  

22/46 

(10) 

Unntatt offentlighet   

22/47 

(11) 

Neste styremøte: 17. januar 2023, klokka 20:00   

 

 
Fagerstrand 7.desember.2022  
Lars 


