Møtereferat Hovedstyret FIF 24. nov 2021
Tilstede:
Dag
Lars (referat)
Rebekka
Angella
Forfall: Sebastian, Kathrine, Thomas
Dagsorden:
1. Godkjenne referat fra forrige møte
2. Gruppeledere
3. Økonomi
a. Koronakompensasjon
b. Tilskudd Kiosk-NK (UAS)
c. Gruppenes økonomi
d. Driftsamarbeid Garderobe, Dusj, Toalett
FIF-huset
4. Orientering om status ansatt
5. Ung aktiv sosial
6. Politiattest
7. Unntatt offentlighet; utstyr allidretten, søknad
Kiwanis
8. Dugnadsoppdrag Lions Hjulskifte
9. AOB

Sak

Ansvar

1

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent med noen mindre kommentarer

2

Gruppeledere

-

Frist

Til info

Orienteringssak

1

3

Økonomi
a) Koronakompensasjon: Det ble søkt om
106.000,-. Innvilget minus moms
kompenasjon for 2020 ga klubben i
overkant av 90.000,-. Kompensasjonen
ble søkt med bakgrunn i blant annet
tapte inntekter fra kiosk, dugnad,
kansellering av «Fagerstrand dagene» og
tapt inntekt på utleie av klubbhus.
Kompensasjonen fordeles gruppene i
henhold til regnskap og budsjett.
b) Tilskudd kiosk (UAS): Vi har nå 70.000,-,
på konto og Angela vil informere
kommunen før vi iverksetter arbeid og
bruker av midlene.
c) Gruppenes økonomi: Det er grupper som
ikke har fakturert treningsavgift. Disse
må kansellere cuper eller cuper kan ikke
gjennomføres. Medlemmer blir fakturert
for dobbel avgift i 2022.

Dag

Til info

Angela

Så snart
som mulig

Til info
Dag / alle-

d) Driftssamarbeid Garderobe, Dusj, Toalett
FIF-huset: Dag Anders har snakket med
Dag
kommunen ved Martin Lundquist.
Kommunen skulle egentlig satt opp eget
driftsbygg, men pga budsjettet i
kommunen blir det sannsynligvis ikke satt
opp. Uansett kan vi ikke budsjettere med
85.000,-, i inntekter for neste år.

Til info

4
5

Personalsak
Ung, Aktiv, Sosial (UAS):
På grunn av nylig utagerende festing på «Parlamentet»
innser vi at vi ikke bare kan starte opp…. og risikere
uønskede hendelser. Dag Anders vil be om et møte med
NK ved Steinar Dahlen for rådslagning.

6

Politiattest:
Følg opp at papirene for de det gjelder fylles ut og
sendes inn så snart som mulig.

Dag Anders

Alle gruppelederne

Asap

7

Søknad om støtte:
Styret søker støtte fra Kiwanis. Rebekka skriver en søknad
med bistand fra Dag Anders.

Rebecca

Må sendes i
løpet av
desember
2021

8

Dekkskifte, Lions:
Lions har uttrykt takknemlighet for samarbeidet. Dekkskifte
finner sted 2 ganger i året (helg). Lions ønsker å fordele
oppdraget på hele klubben. Innebandy ved Sr gruppa er
interesserte i å delta.

Angela

Gjøre
avtale med
de andre
som deltar
(fotball).

Neste styremøte: Blir i januar 2022. Dag Anders sender ut innkalling på vanlig vis.

Fagerstrand 25.11.2021
Lars Fanebost
Fagerstrand Idrettsforening

