Møtereferat

Møte nr.
2/2021

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

Styremøte
Møtetidspunkt / Time:
Tirsdag 1. Juni 2021

Møtested:
Niffen

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 (på teams)
Fra Administrasjonen: Sverre Kildahl
Fra Kontrollkomiteen: Ingen
Ikke til stede: Tone Langbakken
Pkt.
1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

2.

Status administrasjon

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

Sverre
Ansatte
Styre ble oppdatert om status ansatte, adm. har vært betydelig redusert siste år.
Personalsamtaler gjennomføres med alle i juni.
Camper/ kommunal sommerskole i juli
Det er innvilget kr 193.000,- til støtte for to gratis uker med allidrett i juli.
Det er ansatt ledere for tiltaket og sommerskolen publiseres uke 23.
Camper sommeren 2021 ligger litt etter fjoråret i forhold til påmelding.
Spond
Antall innbetalte medlemskap pr. 1 juni 1957.
Antall betalte treningsavgifter er 1500.
Lions foreningspris er tildelt NIF – E-sport
E-sport gruppen har motta kr for innkjøp og støtte til utstyr
Analyse av medlemstall
Medlemstallene i Spond for barn og unge viser stabilitet fra februar til mai 2021.
Økning i de yngste årgagene og en mindre nedgang i enkelte av
ungdomsavdelingene.
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Regnskap pr. april 2021
Sverre
Totalinntekter er nærmest identisk med 2020 med kr 6,8. mill i perioden.
Betydelig lavere personalkostnader enn budsjettert gir et bedre resultat enn 2020.
Det er trygg likviditet og god kontroll på økonomi. Egenkapital er ved utgangen
april kr 8,5 mill.
Totalt regnskap fra regnskapsfører gir et riktig bilde av driften. Avdeligsregnskap
er ikke oppdatert med avsettinger.
Nye grupper som e-sport, padling og bordtennis vil som andre grupper i klubben
ha krav om overskudd som dekker drift og investeringer. Flere medlemmer vil gi
bedre økonomi for alle grupper.

4

Anlegg

Lars Erik
Sverre

Beachhåndballbane Niffen, venter fortsatt på siste godkjenning for oppstart fra
BYM. Det er kjøpt inn trommel for utlegging av granulat i egen regi. Dette fungerer
godt i forhold til kvalitet og til en betydelig lavere kostnad.
Oppgradering og vedlikehold på Hallager for tilrettelegging E-sport er godt i gang
og blir ferdig til oppstart august.
Mosseveien venter på godkjenning av tiltak og avklaring med BYM om vann
kloakk. Det er foreløpig inngått samarbeid med Nordstrand Vel og en sponsor på
dette prosjektet. Det er i tillegg mottatt kr 53.000,- fra Nordstrand Blad.
Vi ser på mulighet sammen med BYM og etablere Frisbee-golfbane på Hallager og
Leirskallen. Vi er i god dialog med Ekeberg Sendeplateklubb om et samarbeid. Det
er stor mangel på baner i Oslo øst.
Ressursgruppen anlegg består av Lars-Erik, Rune og Sverre.
5

Padling- oppstart av aktivitet

Fritz
Sverre

Innkjøp av utstyr til oppstart av kurs godkjent etter vedlagt plan fra Fritz med en
ramme på kr. 300.000,-. Vedtatte innkjøp skal i sin helhet finansieres med kurs,
utstyrsmidler(offentlig), sponsorer og samarbeidspartnere i løpet av 2021/2022.
Det er store oppgraderingsbehov på anlegget. Det vil i 2021 ikke bli annet enn
kurs. Målsetting er vanlig drift fra 2022 med kurs, trening, kajakker for
medlemmer, utleie av kajakk plasser og et åpent anlegg for alle. Deler av planen
avhengig av innvilgede søknader på anlegg og økonomi.
Det er mottatt pris på kr 53.000,- fra Nordstrand Blad i samarbeid med
Sparebankstiftelsen til kjøp av utstyr.
6

Bordtennis- oppstart av aktivitet
Trenger flere frivillige til oppstart. Målsetting for høst 2021 er to kvelder med
kurs. Vi er i dialog med Fokus bordtennis på Manglerud om et sportslig samarbeid.
De vil hjelpe oss med trenere og kurs ved behov.
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Status ressursgrupper og komitéer
Parasport
Gruppen går nå ut med prosjektstilling som ble vedtatt og avsatt midler til i 2020.
Se hjemmeside for utlysning. Korona har vært utfordrende for gruppen som har
hatt liten eller ingen aktivitet siden mars 2020. Det har vært frafall i perioden.
Løvelekene måtte dessverre avlyses i år.
E-sport
Det er mange som frivillige som ønsker å bidra. Oppstart av vanlig drift på Haller
fra august. Det jobbes med sponsorer, lotteri og søknader for finansiering av
utstyr.
Fotball
Første møte i ressursgruppen er gjennomført alle medlemmer er på plass.
Viktig hele fotballen vet hvem som er med i gruppen. Mange ønsker å bidra og
første møte var vellykket
Håndball
Gruppen er under etablering og vil i løpet av juni ha sitt første møte.
Cup/arrangement
Janne er ansvarlige fra adm. Tone er med fra Håndball og Bjørn midlertidig fra
fotball. Det bør rekrutteres flere til gruppen. Hummel Cup forberedes som
normalt. Det samme gjelder andre cuper og kampaktivitet fra august.
Kommunikasjon
Gruppen er etablert med Janne fra Adm. og Camilla fra styret. Ny total plan for
kommunikasjon i klubben er startet. Gruppen trenger flere medlemmer.
Sponsor/søknader
Det er jobbet godt med søknader og det er innvilget betydelige midler. Forslag til
ny sponsormodell legges frem på neste styremøte. Gruppen trenger flere
medlemmer.
Inkluderingsutvalg
Skal sørge for det fins ordninger så ikke familiens økonomi er en begrensning for
aktivitet. Støtte ordninger må være kjent. Utvalget er foreløpig ikke ferdig etablert.
Ungdomsutvalg
Mathias har deltatt på lederkurs og det er satt igang et arbeid med å etablere et
ungdomsutvalg. Sportssjef er oppnevnt som klubbens ansvarlige for å følge opp
ungdomsarbeidet. Anders og Mathias holder sammen i dette fra styret.
Eventuelt
Forespørsel om flagging med prideflagg under prideuken.
Styret er positive, Rune kjøper inn flagg og følger opp.

3/3

