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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

Ansvarlig
Anders
Sverre

2.

Koronasituasjonen

Anders
Sverre

Frist

Koronagruppen i NIF består av Anna, Anders, Rune og Sverre.
Gruppen har ansvar for oppfølging av pålegg og retningslinjer fra
helsemyndigheter og særforbund.
Anlegg
Siste info skriv fra Oslo Idrettskrets og BYM bekrefter Nordstrand idrettspark som
to anlegg. Hallen er foreløpig stengt for publikum og tilskuere, dette vurderes
fortløpende av Korona Gruppen. Det er viktig at aktivitet i regi av NIF ikke
overstiger 200 pr. anlegg. Hallen har fulgt opp alle rutiner sammen med håndball.
Det er betydelig utvidet renhold og desinfeksjon. Storstua er åpen fra
fotballbanene.
Klubb
Alle trenere og ledere i klubben har fått tilsendt oppdatert veiledning for kamp og
trening. Hvert lag er pålagt kampvert for alle hjemmekamper. Hjemmesiden er
oppdatert med egen fane for Korona. Der ligger oppdatert info for alle i klubben.
Administrasjonen har foreløpig Koronavert på ukedager hvor det er mye aktivitet.
Helg vakter vurderes ut fra aktivitet i Hallen, Niffen og Hallager.
Allsport har usatt all aktivitet og Triatlon har avlyst Ulvøya Rundt.
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Økonomi
Regnskap for perioden januar til og med juli 2020
Regnskapet viser et overskudd på kr 666.000,- mot et underskudd for samme
periode i 2019 på kr 1.507.000,-. Resultat pr. juli er bedre enn budsjettert.

Sverre
Karianne
Anders

I perioden har det vært betydelig tap av inntekter som følge av nedstenging
grunnet Korona. Tapene har vært på Niffo/Akademi, sponsor, egne cuper,
ballsport, billett, cup og sluttspill a-lag. I tillegg var det i perioden en liten nedgang
på nye medlemmer og treningsavgifter sammenlignet mot tidligere år.
Styret og administrasjonen gjorde tidlig tiltak for å redusere kostnader.
Ansatte og trenere har i perioden april til juli vært permittert. Permittering har i
perioden variert fra 0 til 100%. Streng kostnadskontroll og innvilget søknad for
deler av tap på Korona gir et resultat som sannsynligvis er sammenlignbart med
vanlig drift.
Likviditet
Likviditetsbudsjett fra 25 august viser betydelig bedre likviditet enn på samme
tidspunkt i 2019(3 MNOK). Ved tilnærmet vanlig drift ut året vil det ikke være
likviditetsutfordringer i 2020.
Det er fremdeles usikkerhet forbundet med Korona. Daglig leder samen med styre
vil fortsatt føre streng kostnadskontroll. Det jobbes fortløpende med
inntektsskapende tiltak og aktiviteter.
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4.

Sportsplaner håndball og fotball
Anna la frem revidert sportsplan for håndball og sportsplan for fotball vedtatt i
2019. Planene er omfattende og på noen områder utdatert.

Anders
Anna
Kristine
Bjørn

Styre ønsker en helhetlig og synkronisert prosess for nye sportsplaner sammen
med strategi og organisasjonsplan.
Fremlagte sportsplaner er gjeldende inntil nye planer blir vedtatt i løpet av 2021.
Nye ressursgrupper for håndball og fotball vil bli involvert i arbeidet.
Ressursgruppene består av;
Fotball;
Atle Thorsell
Kristian Gjerstadberget
Marius Sjønsberg
Madeleine Valø
Simon Hansen
Bjørn Rudjord
Anna Collet
Håndball;
Marius Karlsrud
Mauro Carvajal
Cecillia Bordonado
Hege Bøhm
Kjetil Rennesvik
Kristine Høgh
Anna Collet

5.

Klubbdraktene
Sponsorgruppen har startet arbeid med ny sponsor modell for klubben og Hallen.
Det er viktig vi jobber sammen! Det er ønskelig å involvere lag og årganger i salg
og promotering. Deler av drakten vil bli frigitt til lagene mot en andel til klubben.
Ny helhetlig sponsormodell legges frem for styre i 2020.

Sverre
Kenneth

Forespørsel fra A-lag om inkluderings- og solidaritetsemblem på drakt til A-lag
håndball elite og junior elite ble godtatt av styre. Emblemet er endel av drakten
som blir frigitt til lagene.
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6.

Årshjul for styrets arbeid 2020-2021
Hovedoppgaver for styret
Sørge for en sikker økonomi
Flere medlemmer
Økt frivillig engasjement
Videreutvikle klubbkulturen – én klubb
Mer aktivitet i hallen og fotballanleggene
Bedre medlemshåndtering
Sikre NIF sitt godt omdømme
Hvordan håndtere elitesatsing uten at det går på bekostning av bredde

6.

Anders
Lars Erik

Lars Erik og Anders la frem utkast til «årshjul» for styrearbeidet.
Eventuelt
Personvern og Spond
Anders og Kenneth informerte om implementering av klubb Spond.
Oppstart ble utsatt for å være sikre på at personvernsopplysninger blir behandlet
etter gjeldende regler. Spond Club blir i løpet av kort tid hovedkanal for viktig
informasjon fra klubben til grupper og medlemmer.
Lager fotball
Nordstrandhallen og NIF er enige om nytt lager for fotball. Arbeidet er igangsatt
og skal være ferdig i løpet av september.

Lars Erik
Sverre
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