Protokoll styremøte 12.11.2020
Deltakere:

Forfall

Christina Johannessen
Anne-Marit B. Werring
Vibeke Ortun
Frode Steen (referent)
Robert Sipina (fra kl 20)
Louise Pedersen
Mads Bakken

Tid:
Sted:
Møteplan

Innkaller

Saksnr
1

Protokoll
Godkjenning innkalling og agenda
Godkjent

2

Godkjenne protokoll fra forrige møte
Ikke godkjent. Sendes ut i etterkant av
møtet.

3

Gjennomgang av aksjonspunkter
Gjennomgått og oppdatert

201101

Status barneidrett
Litt blandede reaksjoner på nedstengning
pga Korona. Pt ingen i gang igjen enda.
Møte vedr kaffedugnad er utsatt.

18:00-21:00
Teams-møte
10.06.20 kl 1830 i GIF-hallen
10.09.20 kl 1800 i GIF-hallen
08.10.20 kl 1800 i GIF-hallen
12.11.20 kl 1800 i GIF-hallen
10.12.20 kl 1800 i GIF-hallen
Frode Steen

Det har vært diskutert hvordan
barneidretten bør deles inn. Vi bør bli enige
om en felles plattform.

201102

Aksjon

Ansvarlig

Alle aksjonspunkter
legges inn i Teams/
Planner.

Frode

Møte vedr «kaffedugnaden» utvides til å
dekke sportslig fokus
også.

Mads
inviterer

Egen idedugnad rundt
dette.

AM
inviterer

Status håndball
Går stort sett bra og god kontakt med
lagene. De fleste lagene avventer trening
pga Korona.
Lerøy-serien er avlyst fra NHF.
Vi bør se på hvordan vi kan skape noe
entusiasme i en vanskelig tid. Idedugnad?
Holde medlemmene «aktive» på en eller
annen måte.
Håndballgruppa lager et forslag til
støtteordninger for Bring og Lerøy.
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Saksnr
201103

Protokoll
Aksjon
Status fotball
Vi hadde trenerforummøte 28/10-20. Referat
sendt til Trenerforum + Styre
Noen lag har valgt å videreføre trening mens
andre har en liten korona-pause.
Fotballen har fått på plass et arbeidsutvalg.
Lagledere fra de respektive lag stiller som
representanter i arbeidsutvalget. Planen er at
påtroppende arbeidsutvalg skal møtes i
slutten av november senest i beg. av
desember.
Ulf har sagt seg villig til å fortsette som
Materialansvarlig til vi har en ny person på
plass.
Fotballen mangler fortsatt sportslig leder,
Fiks ansvarlig
Kaffedugnad planlegging er i gang. Alle lag
er bedt om å gi tilbakemelding på antall
poser/esker innen fredag 13/11

201104

Status administrasjon
IFO; Ny teamleder er koblet på – ansatte er
positive til ny leder. Fakturering ser OK ut.
Plan ift rødt nivå:
- Morgen-økt utgår
- Delt inn i 5 grupper og kan opprettholde
tilbudet til alle.
- 1. trinn blir en kohort
- 2. trinn deles i to kohorter
- 3. trinn deles i to kohorter
- Spør alle om de ønsker plass.
- Øker til 9 ansatte på jobb.
- Vi tar i større grad turen ut hver dag.

Ansvarlig

AL; 3 økter i barnehager er gjennomført + 1
spill-kveld er gjennomført. Korona
situasjonen setter noen aktiviteter på vent
(avklart med DIR).
Økonomi; Resultatrapport gjennomgått.
201105

Tidspunkt for utsending av kontingenter
- Medlemskontingent faktureres i januar
(fordi det skal være innbetalt før årsmøtet).
- Aktivitetskontingent fotball sendes ut i
januar.
- Aktivitetskontingent for håndball og BI
sendes ut tidlig september.
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Tidsfrister legges inn i
driftshåndboken.

Louise

Saksnr

Protokoll

201106

Ordning for bedriftshelsetjeneste
Klubben har ingen slik ordning pt. Daglig leder
innhenter 2-3 relevante tilbud og fremmer
dette som sak på neste møte.

201107

Louise ber om tilbud fra
Stamina og Synergi
Helse + 1

Louise

Louise utarbeider
endelige priser i
samarbeid med Frode
og Christina.

Louise

Frode, Christina og
Louise utarbeider
forslag til notat.

Frode

Tilnærming ny ungdomsskole

Styret utarbeider et notat til saksbehandler i
kommunen og et til posisjonspartiene i
Drammen. Vi forespør hvordan de har tenkt
å ivareta et forsvarlig idrettstilbud i bydelen.
Henvise til tidligere dialog og
argumentasjon for salg av hall
(takstrapport). Vi ber idrettsrådet støtte
saken.
201109

Ansvarlig

Priser og plasstyper for IFO

Plasstyper og priser ble gjennomgått. Daglig
leder utarbeider endelig priser og
iverksetter dette. Garantert åpningstid i
ferier (unntatt juli), vurderes.
201108

Aksjon

Må sendes i forkant av
behandling i bystyret.
«Idretten kan ikke vente
i 6 år!»

Filming

•
•
•
•

Filming av kamper er tillatt ihht NIF sine
retningslinjer, forutsatt at det er
innhentet samtykke.
Klubben(e) sørger for å innhente
samtykke fra egne spillere – også GIF.
Lag som kommer på besøk til vår arena,
må signere på samtykke skjema for laget
(basert på lagets egne oversikter).
GIF spiller inn til NHF at dette samtykket
bør lagres i Turnerings Administrasjon
(TA) i forkant av kamper for håndballen
og i tilsvarende løsning for fotballen.

Gruppeledere sørger for
å innhente samtykke fra
egne spillere (Spond).
Frode utarbeider
samtykkeskjema som
skal signeres ifm
kamper.
Louise spiller inn til
Region Sør at dette bør
ligge i TA.

201110

Trener-lønninger

Grunnen til at det er ulik praksis mellom
gruppene, er at Håndball-gruppen en
vesentlig inntektskilde (Glasscup) og har
mulighet til å betale for trenere. Fotballen
har ikke samme inntektskilde pt. (men
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Saksnr

Protokoll
oppfordres til å utvikle en tilsvarende
inntektskilde).

201111

Oppdrag til administrasjonen
Utkast er distribuert. Innspill til dette
sendes Frode og Louise innen 20.11.20.

201112

Aksjon

Ansvarlig

Alle gir sine innspill
innen fristen.

Alle

Eventuelt
1) «Fotballsaken»
Styret stiller seg enstemmig bak
forslaget til reaksjon overfor trenerne.
Kretsen orienteres om de faktiske
forhold slik at sanksjoner kan rettes mot
rett spiller.

Christina oppdaterer og
sender ut nødvendig
informasjon.

2) Orientering om Spond
Målet er å ta i bruk Spond Club fra
1.1.21. Informasjon om dette er tenkt
sendt ut primo desember.
Prosjektgruppa har god kontroll på data
/ innhold. Arbeidsmøte 16.11 der Louise
er invitert for å komme om bord. Så blir
det fokus på informasjon, test og
omlegging.
3) Aktivitetskontingent senior
Halv kontingent er allerede vedtatt. Vi
avventer å sende ut dette til januar, når
vi vet mer om hvordan sesongen faktisk
blir. For fotballen vil det ikke bli aktuelt
å fakturere neste sesongs
aktivitetskontingent.

Åpne aksjonspunkter
Aksjonspunkter registreres også i Teams / Planner og følges opp der.
Aksjonspunkter
200904
Se på muligheter for 3’er baner;
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8.10.20: Kull-ledere
Mads
2014 tar ansvar for
dette. Mulig NFF har
kampanjer på dette. Er i
dialog med Louise.

Aksjonspunkter
200906-1
Følge opp 2. trinn på IFO.

200906-2

Status administrasjon
Kaffedugnad; 10 poser koster 495,kr. Dugnadsansvarlig organiserer
utdeling av poser og innkreving av
penger.

8.10.20: Det er sendt ut
skriv til foreldrene og
fått positive tilbakemeldinger.

Louise

Louise og gruppeledere
avklarer praktisk
gjennomføring av
kaffedugnaden.

Louise

8.10.20: OK. Christina
informerer videre ut
om dette. Robert
sender over info.
12.11.20: Håndballen er Robert
i gang. Fotballen har
startet planlegging. BI
er på vent.
Mads inviterer til møte
med BI-utvalget.

200907

Ungdomsutvalg
Tekst er bra og OK. 1-2 pr lag.
Lagleder avklarer hvem som deltar
og melder tilbake til Vibeke.
Christina bistår ift kommunikasjon
ut til lagene.

Mads

Christina bistår ift
informasjon om dette.
8.10.20: OK. Ingen
respons pt
12.11.20; Fortsatt ingen Vibeke
tilbakemelding.
Avventer til det blir
mulig med fysisk møte.
Vi må avklare hvordan
vi finner representanter
pr lag.

200908

Samarbeid med Forandringshuset
FH jobber med integrering og ønsker
å få flere inn i organisert idrett.
Passer godt inn i A-laget og aktive
lokalsamfunn. Må trolig dedikere en
ressurs inn mot dette i starten.
Vi kan være med på å utarbeide et
konsept som vi så tar stilling til.
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Robert melder tilbake
at Frode er
kontaktperson.
8.10.20: OK, avventer
tilbakemelding fra
Forandringshuset.

Aksjonspunkter

200909

200910

200914

201102

201105

Ansvar/ eierskap til drakter
Forslaget er OK og godkjent.
Christina formidler ut til
medlemmene.

12.11.20; Møte
Frode
avholdt. Primært
relevant ift seniorlaget i
fotball og inn mot
barneidrett. Frode tar
dialogen videre med
Mads og Robert.
Christina bistår ift
informasjon.
8.10.20: Ingen ny status

12.11.20: Christina og
Christina
Louise sjekker status.
Louise
Fritak aktivitetskontingent
Gruppeleder
(for hjelpetrenere som trener andre informerer.
enn egne barn)
8.10.20: Christina
Vi godkjenner 100 % fritak for denne informerer ut om dette.
type trenerbistand (for ett barn).
12.11.20: Info er laget. Christina
Sjekker distribusjon.
Halv aktivitets-kontingent for
Gruppeleder
seniorspillere (pga corona)
informerer.
Innvilget.
8.10.20: Robert
Robert
informerer i fotballen.
Ide-dugnad ift engasjement
Vi bør se på hvordan vi kan skape
noe entusiasme i en vanskelig tid.
Idedugnad? Holde medlemmene
«aktive» på en eller annen måte.
Anne-Marit inviterer styret ++ til
idedugnad

12.11.20; Ny

Tidspunkt for utsending av
kontingenter

12.11.20; Ny

Louise

12.11.20; Ny

Louise

12.11.20; Ny

Louise

12.11.20; Ny

Louise

AnneMarit

Tidsfrister legges inn i
driftshåndboken.
201106
201107
201108

Ordning for bedriftshelsetjeneste
Louise ber om tilbud fra Stamina og
Synergi Helse + 1
Priser og plasstyper for IFO
Louise utarbeider endelige priser i
samarbeid med Frode og Christina.
Tilnærming ny ungdomsskole

Frode, Christina og Louise
utarbeider forslag til notat.
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Aksjonspunkter
Filming
201109
Gruppeledere sørger for å innhente
samtykke fra egne spillere (Spond).

12.11.20; Ny

Frode utarbeider samtykkeskjema
som skal signeres ifm kamper.

Frode

Louise spiller inn til Region Sør at
dette bør ligge i TA.
201111

Oppdrag til administrasjonen

Robert,
AnneMarit
Mads

Louise

12.11.20; Ny

Alle

12.11.20; Ny

Christina

Alle gir sine innspill innen fristen
20.11.20.

201112-1

Fotballsaken
Christina oppdaterer og sender ut
nødvendig informasjon.

Åskollen ____________

Frode Steen
Styreleder

Christina Johannessen
Nestleder

Vibeke Ortun
Varamedlem

Mads Ø. Nybråten
Styremedlem barneidrett

Anne-Marit Borgen Werring
Styremedlem håndball

Robert Sipina
Styremedlem fotball

Louise Pedersen
Daglig leder
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