Referat styremøte 22.11.2010, kl 1930 på FIF-huset
Tilstede; Aase, Trond, Lars, Lene, Torild, Jon-Erik, John og Roger (alle)

Agenda;
Gjennomgang av referat fra forrige styremøte og HS møte.
Hovedpunkter på forrige styremøte var valgkomiteens oppgave frem til årsmøte og
økonomi - Valgkomiteen har nå fått en klart definert oppgave frem til årsmøtet i februar.
Økonomien ser betraktlig lysere ut enn først antatt, først og fremst som følge av at vi har
fått inn nesten samtlige treningsavgifter og holdt kostnadene i sjakk siste mndr.
Det ble også gitt et kort referat fra siste HS møte og spesielt punktet vedr allidretten og
dens funksjon. Vi ble enige om at vi ønsker å opprettholde allidretten slik den er i dag,
først og fremst fordi vi ikke har noe tilbud til 1.klasse barn, men også fordi barn har bedre
utbytte av å forsøke litt av hvert i denne alder. Vårt vedtak er i tråd med det våre trenere
meldte tilbake på forrige trenermøte, og vil bli meddelt HS på neste møte der.
Økonomisk status pr i dag og planlegging av neste års budsjett.
Vår økonomiske situasjon ser som sagt ganske bra ut etter at alle tall og fakta er kommet
opp i dagen. Kan gå med et lite overskudd i år og det er meget bra sett ut fra det vi visste
for 2 mnd siden.
Roger utarbeider et fornuftig og mer nyansert budsjett for 2011. Vi tar da en gjennomgang
og behandling av dette på neste styremøte som blir i januar, for så å legge det frem for
godkjenning på årsmøtet.
Økonomisk refusjon/kompensasjon til trenere.
Det har den siste tiden kommet noen ønsker om løsninger for at våre trenere skal slippe
for mange private utlegg (ref. Sms etc.). Styret v/leder har ikke funnet noen løsninger som
anses som fullgode og er forenelige med vår virksomhet. Styret besluttet defor å utbetale
en sum til den enkelte trener som skal kompensere for noe av de økonomiske utlegg de
måtte ha. Ettersom den totale summen kommer til å utgjøre en stor kostnad, må dette
formelt vedtas på årsmøtet i februar da det ikke finnes noen post for dette på årets
budsjett. Leder foreslår da at vi setter dette på agenda for årsmøtet og at utbetalingen blir
til sesongslutt.
«Juletrefest» - arrangement/ansvarlige.
Det ble vedtatt at dette arrangementet skal skje tirsdag 18.januar fra kl 1800 - 2000.
Følgende arbeidsforeling ble foretatt; Torild sørger for program/innbydelse for dagen og
publliserer dette i nær fremtid. Aase sørger for forslag til kampoppsett som gjennomgås
med trenere i forkant av aktuell dato. Lars sørger for premier til alle spillere (her har vi det
vi trenger, men må merkes riktig). Torild/Lene sørger for lister vedr kakebaking, kiosk etc.
Og Trond sørger for dommere.
Gaver til alle støttefunksjoner
John har fått i oppgave å sørge for innkjøp av vedtatt gave til jul - Roger sender John liste
på hvem som skal ha.

Årsrapport
Roger sørger for å få laget årsrapport som skal gjennomgås og vedtas på årsmøtet i
februar. Denne må også være utbarbeidet ferdig til neste styremøte, slik at hele styret er
enige om det vi presenterer. Roger ber om innspill fra det enkelte styremedlem der det blir
nødvendig.
Dommerstatus 2011 v/Aase
Aase har pr i dag kontroll på dommersituasjonen fremover og vi skal ha nok
kvotedommere også for kommende sesong (2011/12). Det er også et ønske om å utdanne
dommere på nivå 2, dette kan også bli et krav når vi mest sansynlig har et damelag i
serien neste sesong. Det vil bli stilt midler til disposisjon til dette formålet.
Materiellsituasjon v/Lars og Roger
Vi har stort sett det vi trenger av materiell pr i dag. Lars sørger nå for å holde et øye med
medisinsk utstyr, slik at vi til enhver tid har det vi trenger. Ellers ble det meste kjøpt inn før
seriestart og noe mer skal ikke være nødvendig. Mulig innkjøp av nye baller til G15 (3ér).
Foreldrekontakt/medlemsregister
Lene overtar gradvis Torild sine oppgaver i forbindelse med foreldrekontaktposten. Torild
ønsker av helsemessige årsaker å trekke seg ut av styret etter årsmøtet 2011. Vi trenger
da å få på plass et nytt medlem i styret som kan ta oppgavene med medlemsregisteret (se
pkt vedr valgkomiteens oppgaver). Videre ble det vedtatt å legge litt føringer i forhold til
krav om foreldremøter på det enkelte lag, slik at alle vet hva vi jobber med - samt hva vi
krever og forventer av foreldregruppene. Tettere dialog er kanskje rette stikkord i denne
sammenheng.
Generelt
Styret vedtok (uten deltagelse av leder) en økonomisk kompensajson til nyvalgt leder for
den arbeidsinnsats som er nedlagt siste mndr. Leder er veldig taknemlig for forslaget og
vedtaket, men summen er av en slk størrelse at jeg fant det nødvendig å konferere med
leder av HS. Ettersom denne summen ikke var på agenda for ekstraordinært årsmøte eller
er avsatt som post i budsjettet må dette vente til årsmøte i februar, for endelig
godkjennelse der. Leder avventer da et vedtak på årsmøtet før dette blir utbetalt. En liten
del av summen finnes på årets budsjett, og denne vil bli utbetalt.
Norefjelltur - styret vedtok at det også i år vil bli aktuelt med delvis sponsing av en slik tur,
samt at yngre lag vil få støtte til andre tiltak dersom det ikke er akutelt å være med på
skitur. Leder tar kontakt med Thorkil for planlegging og gjennomføring av dette, dersom
det er av interesse.
Neste styremøte kommer jeg tilbake til, men det blir trolig i slutten av januar.
Fagerstrand, 23.november 2010
Roger Agerup

