
 

 Møtereferat Hovedstyret FIF 14. juni 2021   

 Tilstede:  

Dag  

Lars 

Thomas 

Kathrine  

Rebekka 

Angella  

Invitert gjest Jonas Moen 

Forfall: Sebastian og Roar 

Dagsorden:  

● Velge referent  

● ‘Bli kjent’ runde med Status for gruppene 

• Konstituere verv og roller,  

• Signere protokoll årsmøte  
• Samordnet registermelding Brønnøysund 

• Banktilganger  
• Utleie FIF-huset 

• Koronakompensasjon  
• Delegere prosjekter med mandater utenfor HS 

• Arbeidsplan frem til august 

• Møteplan 

• Eventuelt   

 

  

 Saksliste  Ansvar  Frist 

12.21  Valg av referent  

Dag er referent for dagens styremøte 

Dag  



13.21  ‘Bli kjent’ runde med Status for gruppene  

Orienteringssak 

Hele styret  
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14.21  Konstituere verv og roller, årsmelding og samordna 
rapportering 
Årsmøtet har valgt et lovlig styre med leder, nestleder og 
styremedlemmer, se signert årsmøteprotokoll. 
Andre pålagte verv:  
Politiattestansvarlig; Heidi Granerud 
Barneidrettsansvarlig; Rebekka Midtskog 
Signert årsmøteprotokoll og regnskap er rapportert inn til 
NIF og Brønnøysundregisteret 

Dag  

15.21  Banktilganger og Visma regnskap 

Leder, nestleder, Gruppeledere & ansatt skal ha tilgang. 

Dette ordnes av Beate i samråd med Dag 

 

Til orientering. Alle bankoverføringer, fakturaer må 
godkjennes av to med tilgang 

Bilag føres inn I Visma for alle utbetalinger og fakturaer. 

Husk anngi konto, f eks ‘idretts materiell’, 
‘dommergodtgjørelse’ 

 

Kun leder I FIF har signeringsrett på avtaler. 

Gruppeledere kan ikke inngå avtaler inkl sponsor, utstyr 
etc. 

Dag og 
Beate  

 

16.21  Utleie FIF-huset  

• Kontrakt ikke signert 

• Intensjon er utleie fom 01.07.2021 

• Betinger innbetalt depositum før 

overlevering av nøkler 

• Rydde bord, stoler, lager, kjøkken+fotballkiosk, 

kontor innen 01.07.2021 

• Dugnad uke 25: Alle grupper må bidra   

Hele styret  



• Fotball mandag 21 og tirsdag 22 juni.  

• Håndball, innebandy og styrke?  

 

• Innerste garderobe I kjeller (klar)  

• Bord stoler trengs til utleie 

konfirmasjon 10-12 sept, kan selges 

etterpå 

• Skap I kjeller (må ryddes) 

• Container (må ryddes, strongman utstyr, 

gressklipper) Hyllesystem kan flyttes dit. 

  

 

17.21  Koronakompensasjon  

• Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. 
august 2021.  

• Frist 15 sept 

• Gruppeledere må melde til meg inne 1 sept 
inntektstap ihht regler 

• https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-
frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/ 

•  

 

Gruppeledere 1 sept 

18.21 Delegere prosjekter med mandater utenfor HS 

 

Styret vedtar følgende mandater: 

• Ivar Høvik og Atle Conradsen; Bistå prosjekt 
innhenting av pristilbud på utstyr ifm ‘Ung Aktiv 
Sosial’.  

 

  

• Mandat Marit N. Hauge: Bistand økonomi, 
effektivisering eaccounting/visma lønn og 
 regnskap. 

 -Inngående fakturasystem, Automatisert ‘Bill 
collector’  

 -Skriftlig veileder for regnskapsføring 

 -Opprette skattetrekkskonto, koble Visma lønn med 
Visma eaccounting med filoverføring til bank fra Visma lønn. 

 -Tilgang til Visma lønn og Visma eaccounting  

 

• Lars Fanebost: Opprette Shopingchart cilent.nif. 
Automatisering av medlemsregistrering og 
fakturering via Klubbadmin på webside, kode med 
utvalg grener, utvalg og prismatrise. 

 

Lars Fanebost og Jonas Moen presenterte forslag til ny 
webløsning for FIF. Lars sender et skriv med informasjon til 
styret med teknisk spesifikasjon og kostnader knyttet til 
prosjektet. Dag innhenter informasjon om nåværende 
avtale om webløsning inkl kostnader og bindingstid. 

  

https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/
https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/


19.21 Møteplan 

Fast møtedag 1. tirsdag I måneden kl 20. 

  

20.21 Personalsak Dag  

 Eventuelt 

Fordeling halltid fra august 

Gruppeledere innebandy, håndball og fotball lager utkast 
som behandles av gruppene før det går til HS for endelig 
godkjenning 

 

 

Kathrine, 

Angella og 

Thomas 

Neste HS-

styremøte 

 

 

Neste styremøte tirsdag 10 aug -  kl 20 - 21.30  

Fagerstrand 16.06.2021  

Dag A. Brede 
Fagerstrand Idrettsforening 
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