Møtereferat Hovedstyret FIF 14. april 2021
Tilstede:
Marit
Ivar
Thomas
Dag
Synne
Angella
Frafall: Hege og Sebastian
Dagsorden:
● Velge referent
● Godkjenning av referat foregående styremøter
● Oppdatering fra kommunen
● Forberedelser til årsmøte 2021
● Gaming
● Utleie av FIF-huset
● Eventuelt

Oppfølgingspunkter fra tidligere møter som
behandles i senere møter:

Saksliste

06.21

Valg av referent
Thomas er referent for dagens styremøte

07.21

Godkjenning av referat forrige styremøte
Referat fra 15. mars skal godkjennes.
Referat godkjent med justering av punkt-nr.

Ansvar

Thomas

Frist

1

08.21

Oppdatering - møte med kommunen iht. Covid 19
Idrett er satt på vent etter sterk anbefaling av kriseledelsen
FIF ønsker delvis åpning selv om rødt nivå
Oppdatering fra kriseledelsen kommer fredag i uke 15.

Marit

Gruppene har forsøkt å samles til aktiviteter, men det er
ikke lett å få til.
Innebandy skal bruke treningstid til å rigge ny utendørs
bandybane. Voksen-gruppe innebandy starter treninger
utendørs med ny utendørs bane.
Fotball håper å få til cuper fremover. Usikkert.
Fotball har ikke trent utendørs.
FIF ønsker å bidra til at alle lag/grupper kan være aktive,
f.eks. sponse “Turnifsen” til de lag som ønsker det.
09.21

Utleie FIF-huset
Montessori har fått “Go” fra Nesodden Kommune.
Fif hadde sist møte med Montessori tirsdag 13.04.2021

Thomas
Marit
Ivar

Siste utkast til leiekontrakt ble gjennomgått med HS.
Diskutert spesielt leieperiode.
Noen vedlegg må utarbeides.
Utleie må besluttes av årsmøte den 11.05.2021

10.21

Forberedelse til årsmøte
Styresammensetning er ikke klart
Noen nye personer har meldt seg til nye styreverv
Leder stiller ikke til gjenvalg
Nestleder stiller ikke til gjenvalg
Sponsoransvarlig stiller ikke til gjenvalg
Ny leder for håndball har meldt seg til valg
Det legges ut på nettside og sosiale medier informasjon om
at FIF trenger nye styremedlemmer.
Forslag til budsjett legges ut på disk for gjennomlesing.
Leder mener at vi kan avholde årsmøtet med intern
ordstyrer.

Marit

11.21

Ung Aktiv Sosial
Økonomisk støtte fra kommunen var et spill for galleriet.

Dag

Atle Conradsen bistår med å søke midler fra
Sparebankstiftelsen.
Dersom vi ikke får noe der så kan det søkes andre stiftelser ,
bla. DnB-stiftelsen.
Midler søkes for ulike idretter, oppgradering av kiosk i
Bakkeløkka og andre formål ifm. Ung Aktiv Sosial.

Eventuelt
- Aksjon “Bygg ny (total rehab) skole på Myklerud
- FAU har laget en aksjonsgruppe
- Kjør sakte 15.04.2021, kjører fra FIF-banen
og til kommunehuset.
- Noen i FAU mener FIF motarbeider FAU ifm.
utbedring av skole siden FIF har søkt om rubhall ved Myklerud skole.
- FAU ønsker at FIF støtter FAUs aksjon og
standpunkt i saken.
- FIF støtter aksjonen på FB og web.
-

Dag

Treneravgift
- Litt trege med å kreve inn for 2020. Noe
inntekt kom i 2021. Det er noe ulik praksis i
de ulike gruppene.

Neste styremøte – forslag uke 1x, onsdag xx.x - kl 18.30 - 20.30

Fagerstrand 14.04.2021
Thomas H. Ulvestad
Fagerstrand Idrettsforening
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