Møtereferat Hovedstyret FIF 20. okt 2021
Tilstede:
Dag
Lars
Thomas
Kathrine
Sebastian
Forfall: Rebekka, angela
Dagsorden:
1.Godkjenne referat fra forrige møte
2. Økonomi, søknad korona-komepnsasjon
3. Gruppeledere
4. Orientering om status ansatt
5. Ung aktiv sosial
6. Politiatest
7. Webside
8. Sponsorarbeid, behandle avtaleutkast
utstyrsleverandør
9. Tilbud om å drive kiosken på stranda
10. Forespørsel fra Nesodden Frisbeeklubb om
medlemskap i FIF.
11. AOB

Saksliste

0

Referent

Ansvar

Sebastian

Frist

37/21

Godkjenne referat fra forrige møte

Dag

Referat godkjent.

Til neste
møte

1

38/21

Økonomi, søknad korona-kompensasjon:

Dag

Til info

Gruppelederne

Asap

Beate har sendt ut Mail til alle i styret

39/21

Gruppeledere
Medlems- og treningsavgift:

Fotball (Thomas):
Noen kamper i sluttfasen, før sesongavslutning. Forkorta
sesong pga korona. Det FiF har spilt har godt bra, og Thomas
trekker frem Kiwi-minispill. Jobber med å få til dugnad med
Lions, og Thomas er i kontakt med Trond, og Thomas skal
komme med tilbakemelding til Lions innen 25.10.

Thomas

Innebandy:
xxx

Angela

Håndball:
Gått igjennom medlemslisten med Beate, og har hentet inn
det som ikke har kommet inn enda, Har spilt en del kamper.
Hadde en rekorddag i bakkeløkkahallen med 10 spilte kamper
på en søndag.

Katrine

Allidrett (Rebekka):

Rebekka

Til info

Til info

Til info

Til info

Styrke (Sebastian):
Flere nye medlemmer, mange unge igjen. Planlegger dugnad
den 27.10. God flyt i medlemsmassen.

Sebastian

40/21

Personalsak

Dag

41/21

Ung aktiv sosial:
Godt møte med miljøarbeidere på Bakkeløkka. Det ble
allerede i første møte enighet om å skaffe flere midler for å få
til en skatepark nede på Bakkeløkka. Må få til et samarbeid
med Steinar Dahlen for at ikke disse prosjektene skal spise
hverandre opp.

Alle

Til info

42/21

Politiattest:
Forrige møte ble styre enige om at gruppeledere måtte
levere liste over alle aktive gruppeledere til Heidi Granerud.

Alle

Innen uke
44

Det mangler et par lister, dette må komme komme på plass
innen uke 44.

Til info

43/21

44/21

Webside
Lars tok oss igjennom den nye hjemmesiden
Fagerstrandif.no
Kom med noen design oppdateringer, og noen forespørsel
om å få ut Fifs offentlige dokumenter.

Lars

Til info

Sponsorarbeid
Behov for avklaring med sponsoransvarlig slik at det blir
rettferdig for hele klubben, og ikke enkeltlag og grupper.

Dag Anders og
Lars

I løpet av
en uke

Lars

Til info

Dag Anders kaller inn til møte med Lars Nikolay og Asgeir

45/21

Kioskdrift Fagerstrand vel.
Lars kontakter Asgeir for videre fremdrift og vite hvordan
regnestykket faktisk kan se ut.
Styret takker for tilbudet, men anser det for ikkegjennomførbart på grunn av jobbmengden dette vil kreve.

46/21

Nesodden Frisebee
Styret bestemmer å utsette saken til neste styremøte

Dag / alle

47/21

Frukt på trening
Besluttet

Dag / alle

48/21

Eventuelt
Bakkeløkka ser ikke helt bra ut.
Kathrine skal ta bilde og sende på mail videre til Martin i
kommunen.

Katrine

Neste styremøte: Onsdag 17. november - kl 20 - 21.30 - Teams

Fagerstrand 20.10.2021
Sebastian Melbye
Fagerstrand Idrettsforening

Asap

