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Styremøte
Møtetidspunkt / Time:
25. januar 2022. kl 19.00-22.00

Møtested:
Niffen

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

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent. Med bemerkning om tilbakemelding på styrketrening for yngre
årganger.

Ansvarlig
Anders
Sverre

2.

Status administrasjon

Sverre

Frist

Ansatte
Styret ble orientert om endringer i administrasjonen. To medarbeidere har sagt
opp sine stillinger. Simon Hansen har begynt i Vålerenga som analyseekspert og
trener. Det er ansatt vikar, stillingen vil bli utlyst internt og eksternt. Madeleine
Valø som har vært ansvarlig for rekruttering og trenerveileder for yngre årskull
fotball sluttet før nyttår. Ballidrett er overtatt av Susann Holmen Grønbech.
Det er ansatt ny trener til damelag fotball. Denne treneren vil følge opp kurs og
være trenerveileder ungdom jenter. Det er jobbes med rekruttering av flere
trenerveiledere.
Idrettskoordinator for parasport har fått i oppdrag å sette igang et prosjekt for
oppstart bordtennis som et lite tillegg i sin stilling.
Styreleder orienterte om henvendelse til styret angående enkelte sider ved
administrasjonen. Styret ble informert om hvordan saken er håndtert, fulgt opp og
hvilke tiltak som er iverksatt.
Annet
Foreningen har fra 1. januar byttet regnskapssystem til Power Office Go.
Daglig leder gjennomfører opplæring og implementering.
Styreleder orienterte om drift og resultat i Nordstrandhallen AS.
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3.

Sverre
Årsmøte 29. mars-planlegging.
Årsmøtet 2021 er berammet til 29. mars. Anders orienterte styret om prosessen
og arbeidsoppgaver fram til årsmøtet. Anders følger opp og koordinerer hele
årsberetning.
Sverre følger opp årsregnskap, budsjett og revisor. Revidert regnskap blir lagt
fram på styremøte 8. mars.
Avdelinger fotball, håndball, e-sport, parasport sender sine beretninger til Anders
senest onsdag. 2 mars. Lars Erik sender inn for anlegg.
Hedersbevisninger behandles på neste styremøte. Forslag fra gruppene sendes
Lars Erik.

4.

Budsjett 2022

Sverre

Budsjett ble vedtatt med et overskudd på kr 488.500
Det blir ingen endring i medlemsavgifter. Treningsavgift innenfor samme ramme
som 2021.
Eget sponsor salg fra A-lag damer og herre ble vedtatt med en fordeling 50% fritt
til bruk av laget og 50% til drift av laget.
5

Sportsplan håndball

Kristine

Styret i NIF vedtar fremlagt sportsplan for håndball som gjellende sportsplan for
NIF håndball. Planen publiseres på hjemmesiden.
6

Konstituering av varamedlem i styret
Kenneth Juul har ønsket å fratre styre. Styreleder foreslo at Madeleine Nordby
Lunder oppnevnes som varamedlem, med bakgrunn i at årsmøte 2021 ga styret
fullmakt til å oppnevne varamedlem.
Vedtak
Madeleine Nordby Lunder oppnevnes som varamedlem i styret for Nordstrand IF
frem til årsmøte. Hun trer inn i den ledige styreplassen.
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Eventuelt
Oppstart padling Mosseveien organisering og ressurser
Fritz følger opp tidligere vedtak om utstyr og starter kurs.
Hvordan beholde 16-17 åringer lengre
Innspill fra Tone ble diskutert. Saken følges opp i ressursgruppene
Parasport
Bøssebæring Rød fjær. Klubben støtter innsamling og låner ut lokaler og
markedsfører i våre kanaler
Styret ble orientert om at parasport setter igang et prosjekt for utøvere som
ønsker å satse på sine idretter.
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