Møtereferat

Møte nr.
1

Dokumentet lagret
Sverre Kildahl / Styret/Nordstrand-if.no

Styremøte
Møtetidspunkt / Time:
Tirsdag 9 juni 19.00 – 22.00

Møtested:
Nordstrandhallen

Referent, Sverre Kildahl
Tilstede: Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Bjørn Rudjord,
Karianne B. Hasle, Kenneth Juul, Kristine Høgh, Thomas Larsen, Fritz Hansen, Camilla Ryste
Fra Administrasjonen: Sverre Kildahl, Anna Collet
Fra Kontrollkomiteen: Ikke tilstede
Ikke tilstede: Christian Johansen, Tone Langbakken, Stig Søderstrøm,
Pkt.
1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

1/3

2.

Presentasjon av nytt styre

Anders

Medlemmer fra sittende styre
Anders Bakken, styreleder
Lars Erik Østgård, nestleder
Kristine Høgh, håndball
Bjørn Rudjord, fotball
Christian Johansen, allsport
Thomas Larsen, triatlon
Karianne Hasle, økonomi
Kenneth Juul, søknader og sponsor
Stig Søderstrøm, Cup og frivillighet
Tone Langbakken, cupkomite
Nye medlemmer
Camilla Ryste
Fritz Hansen
Organisering av klubben
Vedlagte organisasjonskart og oversikt over ressursgrupper er en del av referatet
Hovedoppgaver for styre 2020-2021
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
Møteplan- årshjul for styre arbeid
Det legges opp til månedlige styremøter fra og med august. Tidspunkt vil være
siste tirsdag i måneden. Anders og Lars Erik legger frem forslag til årshjul på møte
i august.
Arbeidsform i styre
Styre i Nordstrand Idrettsforening skal være et aktivt og operativt styre hvor alle
medlemmer har ansvar for gruppe, komite eller fagområde.
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3

Økonomi
Regnskap for perioden januar til og med mai 2020
Regnskapet viser et overskudd på kr 1.326.000,- mot et underskudd for samme
periode i 2019 på kr 362.000,- . Ved vanlig drift fra august ligger dette resultatet
innenfor vedtatt budsjett.

Sverre
Karianne
Anders

I perioden har det vært betydelig tap av inntekter som følge av nedstiging grunnet
Korona. Tapene har vært på Niffo/Akademi, sponsor, egne cuper, ballsport, billett,
cup og sluttspill a-lag. I tillegg var det i perioden færre nye medlemmer og
treningsavgifter sammenlignet med tidligere år.
Styre og administrasjonen gjorde tidlig tiltak for å redusere kostnader.
Ansatte og trenere har i perioden april til juni 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 7. juni viser betydelig bedre likviditet enn på samme
tidspunkt i 2019. Ved tilnærmet vanlig drift fra august 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.
4.

Organisering fotball- og håndballgruppene
Anna la frem følgende forslag

Anders
Anna
Sverre

Vi foreslår å opprette «Faggruppe Fotball» og «Faggruppe Håndball» bestående av
sportslig kompetente personer i klubben. Disse vil være et rådgivende organ
under sportssjef og gruppelederne. De vil konsulteres og kunne ta opp saker som
bør behandles, men vil ikke ha noen beslutningsmyndighet. Vi tror dette vil være
en måte å få i gang frivillighet og dialogen om det sportslige samtidig som vi
beholder klare ansvarslinjer. Trenerkoordinator er fortsatt veldig viktig. Denne
oppgaven må forbedres og utvikles.
Styret støtter forslaget med følgende presiseringer
Viktig med klare roller og mandat med utgangspunkt i sportsplan.
Anna
Medlemmer utpekes av styre.
Bjørn
Forslaget må formaliseres og legges frem sammen med sportsplan på august møte. Kristine
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