Møtereferat Hovedstyret FIF 14 januar 2021
Tilstede:
Marit
Dag Brede
Ivar
Thomas
Sebastian
Synne
Angella
Hege
Frafall:
Dagsorden:
●
●
●
●
●
●
●

Velge referent
Godkjenning av referat foregående styremøter
Protokoll ekstraordinært årsmøte desember 2020
Søknad kompensasjonspakke 3
Forberedelser til årsmøte 2021
Søknad halltildeling
Eventuelt

Oppfølgingspunkter fra tidligere møter som behandles i
senere møter:
Saksliste

00.21

Ansvar

Frist

Valg av referent
Ivar er referent for dagens styremøte

01.21

Godkjenning av referat forrige styremøte
Forrige referat godkjent
Diverse eldre møtereferater fra 2020 som ikke var på disk ble
identifisert og blir lastet opp på disk og deretter lastet opp en
kopi til hjemmeside. Vi mangler 1 underskrift på protokoll
etter ekstraordinært årsmøte. Dokument er signert av Dag og
får nå signatur fra Thomas.
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02.21

03.21

04.21

05.21

Søknad om kompensasjonspakke #3, frist innen 15. jan.
Gruppene går igjennom sine tap og Marit lager et samlet
grunnlag for kompensasjon. Gjelder tapte inntekter relatert til
arrangement i perioden; inngangspenger, kiosk (netto
inntekt), leieinntekter. Det kan påregnes 70% kompensasjon
av netto tap.
Forberedelse til årsmøte 2021
Gjennomgang av regnskapet for klubben 2020 med
posteringer og avskrivninger.
Årsrapport for gruppene. Gruppene må skrive rapport på hva
de har gjort/om de har gjort noe.
Budsjett 2021 må lages og være klart til neste styremøte i
februar 2021
Aktivitetspoeng 2020 må rapporteres inn.
Sebastian forsetter, Kathrine stepper inn Allidrett, Ivar
fortsetter, Thomas fortsetter som sponsoransvarlig.
-Enighet om at det lages info på hjemmeside for å vekke
interessen til å bidra til drift av klubb gjennom styrearbeid.

Marit sjekker
frist for
innmelding.
Gruppeledere
ha tall klare til
møte i feb

Søknad halltildeling 2021-2023 har frist 15 februar. Vi har en
Marit lager
registrert futsal gruppe som sammen med innebandy,
utkast.
håndball og allidrett må fordele ønsket treningstid i
Sebastian leser
Bakkeløkka, Myklerud og svømmehallen. Neste styremøte 11.
igjennom
februar brukes til å samle ønskene og skrive samlet søknad til
NIR.
Eventuelt: FIF kan bli «tøffere» i kravet om at aktive må være
medlem for å være med på aktiviteter
-Barn, unge og voksne som deltar på aktiviteter må være
medlem for å kunne være med
-Faktureres medlemskontingent og treneravgift
-Medlemmene danner basis for tildeling av midler for drift og
halltildeling
FIF har samarbeid med Kiwanis (må sende ny søknad,
gjenstående midler kr 1 660) som kan bistå ved behov
Her må vi se på ny prosess for hvordan prosessen skal gjøres
da NIF har nye regler for registrering av betalbare medlemmer
i 2021

Hele styret
enige før
publikasjon

Neste styremøte – forslag 11.februar kl 19.00

Fagerstrand 14.01.2020
Ivar
Fagerstrand Idrettsforening
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