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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

2.

Sponsor

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

Sverre
Forslag til ny sponsormodell ble fremlagt. Sponsorkomite ønsker en modell med
Kenneth
definerte produkter og kickback til lagkasser som selger for klubben. Styret støtter
forslaget og gir sponsorkomite ansvar for å definere produkter og priser.
A-lag fotball og håndball kan ha forskjellige hovedsponsorer og kan selges hver for
seg.
Forslag om å gi drakt sponsor tilbake til lagene og de blir ansvarlig for innkjøp av
drakter ble utsatt til nåværende Hummel Avtale utgår i 2022.
Samarbeid med Hallen om salg av sponsor er viktig! Det er god dialog for å finne
felles løsninger.

3

Oppstart aktiviteter E-Sport

Siri

Andre etasje i klubbhuset på Hallager er nesten ferdig rehabilitert og kan tas i
bruk av E-sport gruppen ved oppstart i august. Gruppen trenger nå utstyr og det
forhandles nå med flere leverandører.
Styret vedtok en ramme på kr 300.000,- til innkjøp av nødvendig utstyr.
Gruppen har som alle grupper i NIF ansvar for å drive i balanse inklusive
investeringer.
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4

Treningsavgift håndball
Håndball trening har vært hardt rammet av Korona. Hallen har i perioden januar
til mai vært stengt eller det har vært strenge restriksjoner.

Kristine
Sverre

Styret diskuterte flere alternativer for å kompensere dette gjennom nedsatt
treningsavgift. Treningsavgift for våren 2021 ble redusert med 10%.
Vedtak for høsten 2021 ble 15% reduksjon i treningsavgift for de som trente
våren 2021 og melder fra til klubben. Info vil bli sendt alle det gjelder i Spond og
eget oppslag på hjemmeside.

5

Klubbaktiviteter gjenåpning etter korona
Styret ønsker en dag/helg med aktiviteter for å markere gjenåpning etter Korona.
Dato blir 25-26 september.

6

Qatar-saken, Norges fotballforbund
Styret støtter forslaget fra Norges Fotballforbund om å ikke boikotte Qatar VM.

Anders

Anders
Bjørn
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7

Status ressursgrupper og komitéer
Parasport
Gruppen går nå ut med prosjekt stilling 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.

Styre

E-sport
Gruppen ledes av Siri. 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 fra fotball.
Det bør rekrutteres flere til gruppen. Hummel Cup forbedres som normalt.
Det samme gjelder andre cuper og kamp aktivitet fra august.
Kommunikasjon
Gruppen er etablert med Janne fra Adm. og Camilla. 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 sponsor modell 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.

Eventuelt
Forespørsel om flagging med prideflagg under prideuken.
Styret er positive, Rune kjøper inn flagg og følger opp.
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