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Meldt frafall: Thomas Larsen, Stig Søderstrøm
Pkt. Beskrivelse
Ansvarlig
1.
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Anders
Godkjent.
Sverre
2.

Frist

Orienteringssaker
Nytt fra administrasjonen
Økonomi
Det er god likviditet klubben. Utsending av medlemskap og treningsavgift utsettes
et par uker grunnet Korona nedstenging.
Korna
Siste nedstengning av aktivitet er ekstra utfordrende. Det er sendt 50%
permitteringsvarsel til alle ansatte. Behov for permitteringer vurderes forløpende
basert på aktivitet.
Administrasjonen
Stig Steive har valgt å slutte i NIF, han jobber ut januar. Vi har ansatt ny person
med lang erfaring fra frivillighet i klubben. Det vil bli betydelig endringer i
fordeling av arbeidsoppgaver i administrasjonen.
Mosseveien 169B
NIF har fått tilslag på leie av en strandeiendom med stort potensiale fra Oslo
Kommune. Leien er kr 5.000,- pr. år. Eiendommen vil i hovedsak bli brukt til
padleklubb, camper for barn og unge, vannsport kurs for alle aldre og vil bli
tilgjengelig for hele klubben. En gruppe jobber med planer for flere aktiviteter,
vedlikehold og oppgradering.
Bordtennis
Det er plass og muligheter for å starte en bredde bordtennisklubb i
Nordstrandhallen. Bordtennis vil i tillegg brukes i forbindelse med Niffo, Camper
og åpne arrangementer for ungdom. Det vil også være mulig å leie ut til grupper
utenfor klubben. Det er allerede gitt tilsagn om støtte fra bordtennisforbundet.
E-Sport egen gruppe
Styret og administrasjonen ønsker å legge til rette for e-sport.
Forslag om egen gruppe legges frem på årsmøte.
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Regnskap 2020
Utkast regnskap 2020 ble lagt frem sammen med balanse. Regnskapet viser et
godt overskudd og likviditeten er god. Forslag til avskrivninger og avsetninger ble
diskutert. Endelig vurdering gjøres sammen med regnskapskontor og revisor.
Utkast til årsregnskap fra revisor legges frem på styremøte 2 mars.
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4.

Budsjett 2021
Sverre
Det ble lagt frem forslag budsjett basert på vanlig drift i 2021. Støtte ordninger for
Korona baserer seg på budsjett ved vanlig drift. Nordstrand idrettsforening er en
klubb hvor alle grupper er solidarisk ansvarlig for hele klubben. Total budsjett
viser et overskudd på kr 700.000,-. Det ble diskutert mindre endringer og lønn.
Nytt forslag med endringer legges frem til styremøte hvor regnskap 2020 og
budsjett 2021 godkjennes av styre.

5.

Årsmøte 2021
Avholdes 23 mars 19.30. Møtet blir digitalt
Foreløpige saker til årsmøte utover faste;
-Organisasjonsplan
-Allsport ønsker å bytte navn til Parasport
-E-sport egen gruppe
-Innmelding i Bordtennis og Padleforbundet

Anders
Sverre

Følgende vedtak ble gjort per mail i etterkant av styremøte:
Styret vil gjennomføre årets årsmøte som planlagt den 23. mars klokka 19.30. Pga
koronosituasjonen vil det være vanskelig å få samlet medlemmene til et fysisk
møte. Årets årsmøte vil derfor bli avholdt digitalt, via Teams eller annen egnet
digital plattform. Dersom smittereglene tilsier at årsmøte likevel kan avholdes
fysisk eller i en kombinasjon fysisk/digitalt, bør en slik løsning tilstrebes.
Beslutning om dette delegeres til styreleder.
10 stemte for. Ingen imot. Forslaget ble vedtatt 19. februar.
6

Eventuelt
Hedersutnevnelser
Gruppen legger frem forslag til neste styremøte.
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