SKI - TURN - FOTBALL - HÅNDBALL

REFERAT STYREMØTE – IL HEI
HOVEDLAG
STED: HEI Klubbhus,
TID: Torsdag 29. april 2020
TIL STEDE:
Ole-Christian Wiger Sørensen, Morten Kjørholt-Pettersen, John Inge Myrvang, Bente Amundsen,
Truls Aakre-Thunold, Petter Hovet
Referat: Kristin Aanonsen
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Status idrettslaget og korona smittesituasjon
IL Hei og alle Idrettsanlegg ble stengt med øyeblikkelig virkning fra 13 mars
Il Hei Fotballgruppe fikk 6. april godkjent søknad om organisert trening fra 12 år og
oppover. Søknad ble godkjent Kommuneoverlegen under forutsetning av en rekke krav til
hygiene, avstand og antall personer. Pr nå fungerer ordningen bra.
Skigruppe har også sendt søknad om tilsvarende
Håndballgruppe er utenfor sin sesong og sender ikke søknad
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Økonomi
Lotteritilsynet
Søknad for tapte billettinntekter for 2 stk fotballcup er sendt, beløp kr 173’
Betingelser for søknad var snevert, myndigheter har formidlet at et bredere
søkergrunnlag vil komme.
Porsgrunn Kommune
Idrettsavdelingen i kommunen kartlegger økonomisk situasjon ved idrettslagene og vil ha
tilbakemelding på: 1) Netto tap inntekter, 2) Når inntrer likviditetsutfordring og 3)
Respons på økonomiske tiltak IL Hei ønsker at kommunen skal bidra med.
Dette er svært positivt tiltak for IL Hei
MVA kompensasjon
Søknad sendt.
Spillemidler
Avslag på søknadene med årsak i «politisk prioritet» i fylkeskommunen. Vi søker på nytt
til neste år. Vi fikk avslag på spillemidler for damegarderober med grunnlag i at disse kun
hadde vask og toaletter og ikke dusj. Klage på vedtak blir sendt
Prosjektregnskap
Dette er under arbeid hos Revisjonsselskapet
Søknader til veldedige stiftelser og tilskuddsordninger
Oversikt satt opp og diverse søknader sendes i mai
Låneopptak
Under arbeid
Fakturering medlemsavgift
Avventer til skifte av bank er i orden
Fakturering av treningsavgift
Avventer noe pga restriksjoner ved smittesituasjon. Usikker på om full eller redusert
avgift kan faktureres. Ulik holdning til dette i andre klubber
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Status ombygning av anlegg
Garasje: Ferdig
Belysning av baner: Ferdig
Kiosk: Ferdig
Ventilasjonsanlegg i Klubbhus: Ferdig
Garderobe: Ferdig.
E Sport: Ferdig
Brannvarsling og innbruddsalarm: Innbruddsalarm ferdig. Brann og garasje gjenstår
Asfaltering av P plass: Utsettes
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Annet
Permitteringer
Alle trenere, samt fotball sportslig leder og markedsansvarlig har fått tilsendt brev om
videreføring av permittering frem til 30.06.20. En stilling på kontor består.
Dugnad, medlemslotteri
Loddsalg starter i mai, uke 20. Pga smittesituasjon må loddselgerne selge denne via
telefon eller egne sosiale medier.
Lotteritilsynets regler er gjennomgått for å ha et hel-digitalt loddsalg, Hei velger bort
denne ordningen.
Pylon og info skilt korona smitte
Pylon infoskilt settes snart opp.
Smitte infoskilt er satt opp og blir endret etter hvert som restriksjoner fornyes
Ugrass på grassvolder
Det er ikke tillatt å bruke rounddup på området, Anleggsgartner Nordengen kontaktes
derfor.
Håndball
Ledelse håndball må inviteres til møte med Hovedlag. Agenda blir samarbeid og fortsatt
manglende styremøte representant fra håndball
Seniorlaug
Laget 2 stk boder over vann til snøkanon.
Stoler montert på tidtaker bod for ski
Skal male innbytte benker
Kommende Styremøter Hovedlag:
Mai: 14.05.20 kl. 18.00
August: 13.08.20 kl. 18.00
Oktober: 15.10.20 kl. 18.00
Styremøte Hovedlag med Grupper:
Juni: Dato ikke bestemt. Sommeravslutning,
Desember: 17.12.20kl 18.00 Juleavslutning
Neste møte: 14.05.20 kl. 18.00

2

