Protokoll styremøte 8.10.2020
Deltakere:

Forfall

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

Tid:
Sted:
Møteplan

Innkaller

18:00-21:30
Kafeen, GIF-hallen
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

Saksnr
1

Protokoll
Godkjenning innkalling og agenda
Innkalling ble godkjent, med ønske
om å få den tidligere neste gang.

2

Godkjenne protokoll fra forrige
møte
Begge ble godkjent

3

Gjennomgang av aksjonspunkter
Gjennomgått og oppdatert

201001

Status barneidrett
Alt går i grunn bra. Mer fokus på
håndball fremover. 2014-kullet
jobber med 3’er baner. 2014-kullet
har arrangert en egen «mini-cup».
Treningstider OK. Oppstart av nytt
kull er OK (2 driftige kull-ledere).
Corona-håndboken for håndball/
innendørs er ikke helt oppdatert.
Det bør utarbeides en klar føring på
hvordan inndelingen i barneidretten
bør fungere.

201002

Status håndball
Ca 140 aktive spillere + seniorlagene. Herre-laget (24 stk) er
fortsatt ved godt mot. Dame-laget
har litt utfordringer ift antall
spillere. Mangler også trener. Skal

Side 1 av 5

Aksjon

Robert, Anne-Marit,
Mads og Vibeke tar en
økt på dette raskt.
Mads tar dette med
eget arbeidsutvalg og
kommer tilbake med et
forslag.

Ansvarlig

Saksnr

Protokoll
følges opp i eget møte 19.oktober.
Stillstand pga Corona. Det er
uansett behov for flere spillere for å
opprettholde dette tilbudet (når det
en gang kan startes opp igjen).

201003

Status fotball
Fotballgruppa har utfordringer ift
ressurspersoner til arbeidsutvalget.
Robert har innkalt lagledere til møte
28.10. Hvert kull må stille med en
representant i arbeidsutvalget for at
tilbudet skal kunne opprettholdes.
Harald og Thomas bidrar fortsatt,
inntil videre. Det jobbes med å
oppdatere års-hjulet for fotballen.
Inne-sesongen nærmer seg,
kunstgresset blir mer brukt
fremover.

201004

Status administrasjon
Det er mye fokus på IFO. Jobbes
med rutiner, timelister og
fakturering.

201005

Arbeidsdeling gruppe vs adm
Forslag utarbeides til neste møte

201006

Glasscup 2021
Det blir cup i april som planlagt!
Målsettingen er å nå 600’ i pluss.
Det er nødvendig å opprettholde
cupen. Torbjørn og Terje blir cupgeneraler.
Aktive lokalsamfunn –
gjennomføring
Louise starter dette arbeidet med
Noah, Eirik og Andrea. De
utarbeider opplegg for dette
sammen med Louise.
Lagkasser – rammer og rutiner
Sak gjennomgått og godkjent. Se
driftshåndbok.

201007

201008
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Aksjon

Frode, Louise og
Christina utarbeider
forslag.

Ansvarlig

Saksnr
201009

Protokoll
Fotografering og filming
Ihht NIF skal alt av bildebruk være
godkjent av hjemme- og bortelag,
også innenfor lukkede FB-grupper.

Aksjon

Daglig leder ber om en avklaring på
dette fra juridisk avdeling i NIF.

Louise avklarer dette
med NIF.

201010

Spond som medlemssystem
Arbeidsgruppe er etablert. Møte
14.10 for å utarbeide plan. God
dialog med Spond sentralt.

201011

Styresamling før jul
21.11 fra kl 10:00 – 18:00 + sosialt/
middag fra kl 19:00. Frode sjekker
om god pris på «Brunosten»

201012

Juleavslutning
Utgår pga Corona. Vi oppfordrer
lagene til å organisere egne
avslutninger i tråd med smittevernregler.

201013

Eventuelt

Ansvarlig

Frode sjekker pris etc +
booking.

1) Kaffedugnad
Seniorlag bes bidra etter beste
evne til tross for spill-pause.

Aksjonspunkter
200904

Se på muligheter for 3’er baner;
8.10.20: Kull-ledere 2014 tar ansvar
for dette. Mulig NFF har kampanjer
på dette. Er i dialog med Louise.

200906-1

Følge opp 2. trinn på IFO.
8.10.20: Det er sendt ut skriv til
foreldrene og fått positive tilbakemeldinger.

200906-2

Status administrasjon
- Kaffedugnad; 10 poser koster
495,- kr. Dugnadsansvarlig
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Mads

Louise

Louise og gruppeledere
avklarer praktisk

Louise

organiserer utdeling av poser og
innkreving av penger.

gjennomføring av
kaffedugnaden.
8.10.20: OK. Christina
informerer videre ut
om dette. Robert
sender over info.

200907

200908

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.
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.

Christina bistår ift
informasjon om dette.
8.10.20: OK. Ingen
respons pt

Robert melder tilbake
at Frode er
kontaktperson.
8.10.20: OK, avventer
tilbakemelding fra
Forandringshuset.

Vi kan være med på å utarbeide et
konsept som vi så tar stilling til.
200909

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

200910

Lag-kasser
To-delt problemstilling: 1) Hva skal
lag-kassene brukes til og 2) hvordan
forvalte disse ift regnskap og
rutiner?

Christina bistår ift
informasjon.
8.10.20: Ingen ny
status

Frode, Anne-Marit, Mads og Robert Frode inviterer til
lager et forslag som tas opp på neste arbeidsmøte.
møte til beslutning.
8.10.20: OK
200911

Inntekter 2021
Eget arbeidsmøte ift Glasscup for å
definere mulige modeller. Frode
kaller inn.
Eget møte for å se på andre mulige
inntektskilder. Frode kaller inn.
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Frode inviterer til
arbeidsmøte.
8.10.20: OK

200912

Spond
Frode kaller inn til eget arbeidsmøte
for å se på hvordan vi kan
gjennomføre overgangen fra Rubic
til Spond. Frode kaller inn.

Frode inviterer til
arbeidsmøte.
8.10.20: OK

200913

Fritak aktivitetskontingent
(for hjelpetrenere som trener andre
enn egne barn)
Vi godkjenner 100 % fritak for denne
type trenerbistand (for ett barn).

Gruppeleder
informerer.
8.10.20: Christina
informerer ut om dette.

200914

Halv aktivitets-kontingent for
seniorspillere (pga corona)
Innvilget.

Gruppeleder
informerer.
8.10.20: Robert tar
dette.

200915

Rydding i Nordbykollen
Vi støtter innkjøp av ryddesag ihht
tidligere avtale, men avvikler øvrig
samarbeid.

Louise gir
tilbakemelding.
8.10.20: OK.

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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