Protokoll fra Styremøte, Hovedlag
(endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på
dokumentet eller ved at den godkjennes i neste styremøte.)
Møtenummer: 6 / 2020
Dato:
13.august 2020
Kl:
19.00-21.00
Sted:
Hei Klubbhus
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Bente Amundsen, John Inge Myrvang,
Truls Aakre-Thunold
Forfall: Morten Kjørholt Pettersen, Petter Hovet
Referent: Kristin Aanonsen
Andre til stede: SAKSLISTER:
Vedtakssaker:
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Sak 2 Regnskap, periode 5-6
Sak 3 Stordugnad
Orienteringssaker:
O-sak1 Oppstart fotball
O-sak 2 Fotballskole
O-sak 3 Oppstart håndball
O-sak 4 Oppstart ski
O-sak 5 Uteboder til fotballen
O-sak 6 Medlemmer
O-sak 7 Samarbeidsmøte Hovedstyret og Håndball gruppe
O-sak 8 Freesbegolf
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Aksjonssaker:
A-sak 1 Møte vedr Leieavtale Heistad Skole (bruk av baner)
A-sak 2 Kontakte Heistad Skole om bygging av leirplass
A-sak 3 Oppfølgingsmøte med Freezebegolf sitt bruk av baner
A-sak 4 Seniorlaug i Klubbhuset trenger flere medlemmer
A-sak 5 Hva gjør vi med støttemedlemmene
A-sak 6 Hjertestarter, plassering
A-sak 7 Tellerutiner for antall personer til stede på fotball anlegget
A-sak 8 Fellesdugnad

Møteplan styret
Møte 1/2020 torsdag 06.02.2020 på Klubbhuset
Møte 2/2020 torsdag 19.03.2020 på Klubbhuset
Møte 3/2020 onsdag 29.04.2020 på Klubbhuset
Møte 4/2020 torsdag 14.05.2020 på Klubbhuset
Møte 5/2020 tirsdag 16 juni 2020 på Klubbhuset
Møte 6/2020 torsdag 13.08.2020 på Klubbhuset
Møte 7/2020 torsdag 15.10.2020 på Klubbhuset
Møte 8/2020 desember 2020, dato uavklart

Referat
Se neste side:
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VEDTAK SAKER
Sak 1
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Kommentar: Noen aksjonssaker fra tidligere styremøter er fortsatt uavklart og videreføres
Vedtak:
Protokollen godkjennes

Sak 2
Bakgrunn:

Vedlegg:
Vedtak:

Sak 3
Bakgrunn:
Aksjon:

Regnskap, periode 5-6
Regnskap fra SIPAK ble fremlagt
Styreleder orienterte. Ett mindre, men forventet, underskudd i siste periode.
Resultat - 112’ mot budsjettert +293’.
Corona smittevernsituasjon gir fortsatt inntektstap, kostnader er redusert.
Hovedinntekter kommende perioder er innbetaling av medlems- og
treningskontingenter. Idrettslaget sender inn ny søknad på siste tiltakspakke fra
stat for støtte til «Idrettens tap som følger av korona utbrudd»
Differanse 400’ i regnskap kan bli justert dersom idrettslaget mottar
søknadsbeløp fra støtteordning til idretten.
Mottatt støtte for utbygging av anleggsmidler kr 200 000 i år mot noe over
kr 300 000 i fjor. Søknader blir sendt inn på nytt.
Ingen
Styret godkjenner regnskapet

Fellesdugnad fotball
Det er behov for en høst stordugnad. Fotball damegarderobene må innredes,
maling av ute boder, klipping av gress/ugress og annet forfallent.
Arbeidsplan for oppgaver og tid må settes opp.

ORIENTERINGSSAKER
O-sak 1
Bakgrunn:
Aksjon:
O-sak 2
Info:

Oppstart Fotball
Korona smittevern regler tillater både kamper og trening for fotball
Kamper og trening som foregår samtidig skaper utfordring mht maks
begrensing av antall 200 personer til stede.
Kvalitetssjekk av tellerutiner
Fotballskole
Mats Tvedt arrangerte fotballskole i hele uke 33. Ca 100 barn til stede og et
svært vellykket arrangement. Mange positive tilbakemeldinger fra barn og
foreldre. Omsatt for ca 150’ Kostnad ca -60’. Netto ca kr 90’ Stor applaus til
fotball gruppen
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O-sak 3
Info:

Oppstart Håndball
Korona smittevern regler tillater både kamper og trening for håndball.
Kamper starter i september. Trening har så vidt startet opp og smittevern regler
er formidlet til håndball styret, trenere og hallvakter

O-sak 4
Info:

Oppstart Ski
Ski gruppe ønsker å starte med inne trening i Storsalen, Klubbhus.
Ski avklarer ledig tid og starter trening i løpet av høst/vinter.
Skigruppe trenger hjelp til klipping av gress langs trase. Dette blir en aksjon i
forbindelse med å få flere inn i senior gruppe som vedlikeholder Klubbhuset
og områdene rundt. Se aksjon sak 4

O-sak 5
Info:

Gave fra Seltor i Larvik: Uteboder til fotballen
Idrettslaget har fått 11 stk flotte uteboder. Disse er hentet og plassert på
asfaltområdet mellom alle banene. Bodene er planlagt brukt til lagring av
utstyr og fotballrom til lagene.

O-sak 6
Info:

Medlemmer
Pr 1. august har vi 830 betalende medlemmer og nærmere 950 medlemmer
totalt. Det kom endel utmeldinger, særlig fra fotball, i forbindelse med
stenging av anlegget under korona perioden vår-20.
I løpet av august er det kommet mange nye fotballspillere. Det ventes også en
del inn- og utmeldinger når Håndball, Ski og Esport kommer i gang.
Vi nærmer oss på nytt godt over 900 betalende medlemmer og rundt 1000
medlemmer totalt.

O-Sak 7
Info:

Samarbeidsmøte mellom Hovedstyret og Håndball gruppen
Konstruktivt og godt møte avholdt.
Eget referat er skrevet og distribuert.

O-Sak 8
Info:

Freesbegolf
Diskos blir ofte feilkastet ned på fotballbanene og farlige situasjoner kan
oppstå når banene er i bruk. De to første kurvene skal derfor ikke brukes.
Freesbegolf skal ellers lage plattinger for utkasting til de øvrige kurvene. Det
blir avholdt møte om freesebegolf sitt bruk av anlegget. Se aksjonssak 3.
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AKSJONSSAKER
A-sak

Sak

Beskrivelse

Aksjon

Frist

1

Skolens bruk
av baner,
leieavtale

Innkalle skolen til møte for
justering av avtaletekst og beløp
for innbetaling

Ole-Chr

Videreført
fra juni

2

Skolens
bygging av
leirplass

Kontakt skolen om kostdekning.
Fremdriftsplan, bygging og
opprydding.

Ole-Chr

Videreført
fra juni

3

Frisbeegolf

Oppfølgingsmøte vedr bruk av
rulleskianlegg

John Inge/
Ole Chr

Videreført
fra juni

4

Anleggsgruppe/ Trenger flere medlemmer til
Seniorlauget i
forfallent arbeid og kaffe hygge i
Klubbhuset
Klubbhus. Lage avisartikkel på
dette i august.

Petter H

Videreført
fra juni

5

Hva gjør vi
med Støttemedlemmene

Diskutere evt ny ordning som
kan erstatter tapte inntekter og
tilskudd på støttemedlemmer

Alle

Videreført
fra juni

6

Hjertestarter

Avtale plassering

Ole-Chr

Videreført
fra juni

7

Tellerutiner

Rutiner må bedres

Svend Ø

1. sept

8

Fellesdugnad

Arbeidsplan for oppgaver og tid
må settes opp.

Anleggsgruppe 15. sept
/Petter H

Neste møte: 15. oktober kl 19.00
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