Møtereferat

Møte nr.
1/2021

Dokumentet lagret
Sverre Kildahl / Styret/Nordstrand-if.no

Styremøte
Møtetidspunkt / Time:
Tirsdag 20. april 2021 19-22

Møtested:
Teams

Referent, Sverre Kildahl
Til stede: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Bjørn Rudjord, Kenneth Juul, Kristine Høgh, Fritz Hansen, Camilla
Ryste, Mathias Markanovic, Siri Lader Bruhn, Espen Erikstad
Fra Administrasjonen: Sverre Kildahl
Fra Kontrollkomiteen: Ingen
Ikke til stede: Tone Langbakken
Pkt.
1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

2.

Nytt styre

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

Anders
Anders presenterte det nye styret og arbeidsform.
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Status administrasjon

Sverre

Ansatte
Styre ble oppdatert om status ansatte og ny ansatt Janne Osmo Eriksen
Spond
Spond fungerer meget bra og er en stor forbedring i forhold til tidligere systemer.
Mette er ansvarlig for medlems- og treningsavgifter i Spond. Politiattester vil
oppdateres i Spond. Styret fikk status på innbetalte medlems- og treningsavgifter.
Likviditet og regnskap
Det er en trygg likviditet i klubben. Prognose regnskap pr. april viser et overskudd
på samme nivå som 2020, godt over en mill. Blir som tidligere år redusert i
perioden mai-august.
Bordtennis
Godkjent innmelding i Bordtennisforbundet. De gir oss startpakke med bord og
utstyr. Innvilget støtte fra Nordstrand Bydel på kr 20.000, - for oppstart av
aktiviteten. Spill skal foregå i oppvarmingsrommet i kjelleren og vil ikke ta
kapasitet fra håndballen.
Mosseveien Padling
Godkjent innmelding i forbundet de vil bidra med opplæring og kurs ved behov.
Avtale med Nøkkelvann Ro og Padleklubb at de kan bruke anlegget i sommer og
lagre sine båter.
Camper i sommer
Camper sommeren 2021 blir etter samme mal som i 2020, totalt 4. uker.
Samme priser som 2020 og vi viderefører rabatt ordning som ble innført i fjor.
Det blir i tillegg søkt om idretts sommer (2 uker i juli) fra Oslo kommune i
samarbeid med Oslo Idrettskrets.
Status anlegg
Beachhåndballbane Niffen, Innvilget 250’ i tilskudd. Innhenter priser for
etablering bane pågår. Målsetting å realisere i 2021
E-sport Hallager, Innrede loft + legge inn fiber. Innhente priser pågår
Ferdigstilles til skolestart 2021
Mosseveien 169 B, Utrede muligheter for flytebrygge og wc opprydding
utomhus – samarbeid BYM. Planlegge oppussing av bygget.
Dugnad Niffen + Hallager Onsdag 5. mai
Invitasjon sendes via Spond ila uka
4

Organisasjonsplan

Anders
Camilla

Organisasjonsplanen som ble vedtatt på årsmøtet ble diskutert. Hver
ressursgruppe ledes av en ansatt i administrasjonen.
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Eventuelt
NIF har fått en henvendelse fra Nordstrand Tennisklubb angående et mulig
samarbeid om padeltennis. Sverre følger henvendelsen opp sammen med Lars
Erik og Kenneth.
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