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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

Ansvarlig
Anders
Sverre

2.

Orienteringssaker

Sverre
Kenneth

Korona
Nye endringer og regler er gjennomført og fulgt opp med vakter fra
Administrasjonen.
Koronagruppen følger løpende pålegg og endringer for Oslo. Det brukes mye
ressurser på oppfølging og kvalitetssikring av tiltak.
Sponsor
Det ble lagt frem nytt utkast til sponsormodell for Nordstrand IF.
Sverre og Kenneth informert om prosess og tanker. Revidert forslaget vil bli sendt
til høring hos gruppene og vedtatt på styremøte i januar.
Arbeidet har blitt forsinket i påvente av ny daglig leder i Nordstrandhallen AS.
Spond Club
Styret ble informert om Spond Club og det arbeidet som er gjort for å innføre dette
som medlemssystem fra januar 2021. Det er noen flere utfordringer enn forventet
og Kenneth har brukt svært mye tid for å hjelpe administrasjonen.

Ballidrett
Ballidrett ble startet våren 2020 som et tilbud for yngre barn og som en
arena for rekruttering til håndball og fotball. Ballidrett har vært en suksess
og det har vært venteliste for å komme med. Det er et ønske om å utvide til
to dager senest fra høsten 2021.
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Frist

3

Planer og tanker for 2021
Allsport
Christian presenterte utfordringer og muligheter for Allsport.
I løpet av 2021 vil flere av de frivillige som har drevet allsport trekke seg tilbake.
Det er vanskelig å rekruttere nye frivillige med like stort engasjement. Styret i NIF
og gruppen ønsker en større satsing på allsport. Det er lagt inn en 20-40% stilling i
forslag til budsjett for 2021 som skal jobbe med å utvikle gruppen.
Fotball
Bjørn oppsummerte kort året som har vært krevende for fotballen.
Det kan se ut som korona har ført til færre medlemmer i gruppen.
For 2021 er det fortsatt høyt fokus på økt samarbeid på tvers av grupper og
årganger. Viktig å forbedre trenerveilederrollen. Det jobbes fortløpende med
planer for cuper og arrangement.
Håndball
Oppsummerte et vanskelig år i forhold til aktivitet, kamp og arrangement.
Det har vært en liten økning i antall medlemmer i 2020.
Kristine la frem planer for aktivitet, organisering og mål for 2021.
Økt rekruttering blant de yngste særlig på guttesiden og ungdoms satsing som kan
hindre frafall er viktig. Kvalitet og økonomiske rammer som sikrer rekrutering av
gode trenere er avgjørende for gruppen.
Triatlon
Det meste av aktivitet og arrangementer har vært avlyst i 2020.
Trening er i hovedsak blitt utført individuelt. Det er lagt opp til normal aktivitet i
2021 med Ulvøya Rundt som hoved arrangement.
Administrasjon
Sverre informerte kort om endring og fordeling av arbeidsoppgaver i
administrasjonen. Det er generelt flere oppgaver som utføres på tvers av idrett.
Et nytt årshjul med alle planer, arrangementer og aktiviteter for administrasjonen
er under utarbeidelse. Viktige administrasjonsstyrte satsingsområder i 2021 er
ballidrett, Niffo, akademi håndball/fotball, camper, vinterserie fotball og
arrangementer sammen med gruppene.
Anlegg
Store prosjekter i 2020 har vært ny ballbinge og nytt fotballager.
Prioritet i 2021 er ny beachhåndballbane hvor vi har mottatt tilskudd, nytt
lydanlegg ute på Niffen og vedlikehold av klubbhuset på Hallager.
Det er i tillegg planer for ferdigstillelse av fotballtribuner, ny fotball kiosk,
nytt Tv-tårn og utegym/klatrepark.

2

Bjørn
Kristine
Christian
Thomas
Sverre
Lars Erik

4.

Budsjett 2021

Sverre

Sverre la frem første utkast budsjett 2021 og gikk gjennom budsjett pr. gruppe.
Gruppelederne jobber videre sammen med daglig leder for justeringer og mindre
endringer. Budsjettet er basert på vanlig drift fra januar 2021

5.

Eventuelt

Anders
Sverre

Juleoppmerksomhet ansatte adm.
Sverre la frem forslag om ekstra juleoppmerksomhet for ansatte i et utfordrende
år med permitteringer i forbindelse med korona.
Anders og Lars Erik fikk fullmakt til sammen med administrasjon å finne en
fornuftig ramme på et kompensasjonstillegg for ekstrainnsats i et spesielt
krevende år.
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