Referat styremøte (med trenere) 27/9 kl 1930 i Bakkeløkka
Tilstede; Torild, Lars, Jon Erik, Aase, John, Trond, Helge, Harald, Marianne, Roger og Svein
Forfall; Anita og Mona – Uteblitt; Vanja

Agenda;
Drift av gruppen til permanent lederløsning er på plass
Svein har nå som kjent trukket seg fra vervet som leder av FIF håndball. Det ble i den forbindelse
vedtatt å avholde et ekstraordinært årsmøte innen 2 mnd. Roger fungerer som leder av
håndballgruppen frem til dette møtet og stiller som håndballens representant i hovedstyret. Ellers
opprettholdes de andre funksjonene i henhold til vedtak gjort på årsmøtet i mars 2010. Det overlates
til valgkomiteen med å finne en eller flere kandidater til vervet som leder innen denne tidsfrist. Jeg
føler ikke for å fungere som både leder og sportslig leder noe særlig lenger enn denne periode, og
ber derfor om at valgkomiteen setter i gang med arbeidet så snart det lar seg gjøre.

Valgkomite
Valgkomiteen består pr i dag av 1 medlem (Thorkil Agerup) – denne må utvides til minimum 3
medlemmer og fristen for dette ble satt til maks 3 uker. Deretter får valgkomiteen maks 5 uker på å
fremskaffe nye kandidater til styret (leder, samt andre roller). Etter dagens møte er komiteen blitt
utvidet med et medlem, da Magnus Classon har sagt ja til å være med i denne. Da trenger vi en til.

Hallkomite
Vår største oppgave er å få bemannet hallkomiteen innen utgangen av denne uken – denne består pr
i dag av 1 person, ettersom leder nå har trukket seg fra vervet med virkning fra denne uken. Dersom
vi ikke klarer å handle denne oppgaven vil det få alvorlige økonomiske konsekvenser for oss som
gruppe. Alle må jobbe for å få på plass en fungerende komite, i samarbeid med
innebandygruppen/hovedstyret. Nesodden volleyball kommer trolig til å trekke seg fra dette
samarbeidet, noe som betyr at FIF blir stående alene om denne oppgaven. Aase har sagt seg villig til
å bidra med oppgaver etter eget ønske – detter er meddelt den nåværende hallkomite og FIF
hovedstyre.

Hallvakter
Ettersom vi ikke trener på fredager, men har en oppgave som tilsynsvakt, må vi finne ordning som
gjør av vi klarer dette. Torild skal sørge for at dette blir distribuert til foreldrekontaktene – det dreier

seg om hver 3. fredag i mnd og fra 18-2100. Dette er noe som MÅ gjennomføres og som alle skal ta
del i.

Loppetassen Cup
Vi hadde som uttalt mål å arrangere Loppetassen Cup denne sesongen. På grunn av den nåværende
situasjonen i styret, ble det besluttet at dette ikke er gjennomførbart. Vi må kommer sterkere tilbake
på dette området, når et fungerende styre er på plass og gruppen er oppe på et normalt godt nivå.

Klubbutvikling
Jeg kommer til å ta kontakt med NHF, Region øst for bistand i klubbutvikling med tanke på
styrefunksjoner. Dersom noen i styret ønsker å dra på kurs, står de fritt til å melde seg - men jeg tror
vi har størst utbytte av å få dirkete hjelp og veiledning, skal vi få alle styrefunksjoner opp på et godt
nivå.

Sportslig start på sesongen
To av lagene har startet kjempe bra og er pr i dag ubeseiret – j08 og j14 – veldig bra!! Noen lag sliter
med antall spillere, men jeg håper at dette er en situasjon vil skal klare å komme oss igjennom og at
vi skal få en liten tilvekst. Føler at vi har et bra sportslig tilbud, noe som kan synliggjøres ved å bli
flinkere til å promotere oss i lokalavisen (Amta). Bidrag her mottas med takk, men jeg skal også
forsøke og jobb litt med dette i dagene og ukene som kommer.

Neste møte 11/10 KL 1830 i Bakkeløkka

Minner om at forfall meldes leder i god tid før møtet

Fagerstrand 27/9
Roger Agerup

