Referat styremøte 11/10-2010, kl 1830 i Bakkeløkka
Tilstede; Torild, Lars, Aase, Trond, Paal, Magnus og Roger
Ikke møtt; John og Thorkil

Agenda;
Info fra valgkomite
Valgkomiteen har innstilt Roger Agerup som ny leder, som formelt skal velges på et ekstraordinært
årsmøte i november. De har videre fått i oppgave å finne ny sportslig leder, samt ny foreldrekontakt
til ordinært årsmøte i slutten av februar 2011. Etter dette møtet fristilles den nåværende
valgkomiteen, ettersom tildelt oppgave da skal være sluttført. Som en tilleggskommentar her må det
nevnes at Torild ivaretar foreldrekontakt rollen og Roger ivaretar sportslig leder rollen, frem til
årsmøtet i 2011.

Gjennomgang av styreplan
Utkast til revidert styreplan ble vedtatt uten endringer. Denne legges nå ut på fagerstrand.no, under
håndballens sider. Eneste tilleggskommentar til denne er ønsket om en overgangsperiode for ny
foreldrekontakt sammen med Torild.

Gjennomgang av økonomi
Økonomien ble gjennomgått med mange spørsmål – inntil alle tall foreligger, er det vanskelig å si noe
om totaloversikt på den finansielle tilstand. Regnskapet viser til dels manglende kontroll og en
ukontrollert bruk av penger. Spesielt posten vedr innbetalt treningsavgift er grunnlag for store
spørsmål og her iverksettes det straktiltak – vi har alt for mange medlemmer som ikke har betalt
treningsavgift, noe som også vitner om svært mangelfull oppfølgning. Styret har nå en stor oppgave
foran seg for å snu denne trenden. Kasserer funksjonen legges nå, med noen unntak, inn under
leders oppgaver – dette for å sikre bedre kontroll og oversikt. Hovedoppgaven fremover må i denne
sammenheng bli å få inn treningsavgifter, da dette er en av hovedinntektene til gruppen – Torild
igangsetter dette arbeidet umiddelbart.
Videre må det jobbes mot nye og flere sponsorer for å øke inntektene. Dette er et langsiktig prosjekt
og igangsettes på nyåret.

Diverse
Det ble besluttet å gjennomføre ekstraordinært årsmøte den 22. november 2010 på FIFhuset. Eneste post på agenda for denne dag blir formelt og innsette nye medlemmer i
valgkomiteen, samt formelt å velge ny leder.
Vi må starte arbeidet med en årsrapport og i den forbindelse ble det enighet om å
gjennomføre et styremøte den 13. desember 2010. Her må vi ta en gjennomgang over hva
årsrapporten skal inneholde, samt så smått starte budsjettarbeidet for neste år.
Alle trenere vil i begynnelsen av januar motta skjema for aktivitetspoeng – denne prosessen
ble satt i gang alt for sent sist sesong, så i år må vi være i forkant. Denne rapporten danner
grunnlaget for tildeling av LAM og er i så måte svært viktig for offentlige tilskudd neste år.
Styret ble informert om at heis på Bakkeløkka ikke kan benyttes før rømningsvei ut av
tribuneområdet er iht gjeldene brannforskrifter. Dette er en oppgave hallkomiteen må/skal
jobbe videre med, da dette står og faller på Nesodden Kommune.

Neste styremøte 13/12 KL 1830 i Bakkeløkka

Minner om at forfall meldes leder i god tid før møtet

Fagerstrand 11/10-10
Roger Agerup

