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Navn
Kai Robert Halberg

Adresse/Tlf.
917 56 772 - leder@eidsvold-if.no

Initialer Deltaker
KRH
X

Carl Jørgen Owre
Rolf Lie

977 34 193 - nestleder@eidsvold-if.no
916 33 204 - okonomi@eidsvold-if.no

CJO
RF

X
X

Jan Erik Pedersen

91 537 899 - leder.handball@eidsvold-if.no

JEP

X

Asbjørn Brandlistuen 91 641 774 - leder.fotball@eidsvold-if.no

AB

X

Monica M Trana

901 81 003 - kontakt@eidsvold-if.no

MT

X

Monica Hansen Berg

934 33 951 – styremedlem1@eidsvoll-if.no

MB

X

Roger Slaattbraaten

465 06 984 – styremedlem2@eidsvold-if.no RS

X

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

X

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Sak nr.
1.

Beskrivelse
Klubbutvikling
Medlemstall
•

Alle

Integrasjonen mellom Spoortz og
KlubbAdmin har stoppet. Det arbeides
derfor med å kvalitetsikre tallene i
KlubbAdmin som er vår master.

GDPR – Ny personlov og
databehandleravtaler
•

Ansvarlig

Styret gikk igjennom materialet fra NIF
og diskuterte hva dette betyr for

Alle

Frist

•

klubben vår samt viktigheten av å
etterleve de nye kravene
Styret jobber videre med dette for å
sikre etterlevelse av et veldig viktig
område. Det handler om Respekt for
alle våre medlemmer og
samarbeidspartnere

Årsmøtesak 2018
Implementering av virksomhetsplan
•

•

2.

Som en del av løftet i EIF lages det et
estimat på kostnader for Plakater for
visjon og verdier, bannere, seil, etc for
å bygge en felles EIF kultur.
Håndballen har i forbindelse med
80års jubileet fått opp plakater med
EIF verdier og visjoner

ØKONOMI:
Årsmøtesak 2018
•

Revisor BDO:

Avtale er signert av begge parter
Trenings og medlemsavgifter
Vi har null visjon, d.v.s at alle medlemmer skal
ha en status på om de har betalt eller om de
har søkt fritak p.g.a økonomi for alle skal få
spille.
Følgende punkter ble gjennomgått
•
•
•
•

RL

Status er at vi rydder i
integrasjonsproblemene mellom
Spoortz og KlubbAdmin
Tiltak med egen ressurs som følger
opp innbetalinger både for fotball og
hovedstyret (medlemsavgifter) pågår
Håndballen vil vaske sine lister og
fortsette med å purre opp ubetalte
regninger
Medlemmer som har
betalingsproblemer kan søke om fritak

Utført

og med all sannsynlighet få innfridd
uten større diskusjoner. Målet er at
alle som vil drive med idrett i EIF skal
være med uavhengig av den enkeltes
økonomiske situasjon
Presentasjon fra mulig ny sponsor
Styret fikk en 30 min gjennomgang og hadde
15 min oppsummering etter denne.
Gledelig at klubben er attraktiv for
sponsorene
Et solid selskap kom på besøk og presenterte
en vinn/vinn modell for et mulig sponsor
samarbeid. Styret er positive hvis vi klarer å få
til en garanti på et minste bidrag i bunn. Vi
avventer om selskapet i møter kommer dette.
Informasjon legges ut på våre nettsider hvis
en avtale blir landet

3.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)

Ny struktur på bygg og anleggs komiteen
Leder for bygg og anlegg er på plass, i
styremøtet ble instruksen diskutert
overordnet og følgende aksjon ble vedtatt
Instruks leder bygg og anlegg
•

Instruks ble diskutert og denne vil bli
sendt ut på mail for godkjenning

Årsmøtesak 2018:
Oppussing og videre utvikling av klubbhuset
•
•
•
•

Uteområdet
Garasje
Kjeller
Salen fra 1983
• Tak: Estimert til 150 000

Kai R

Alle

•

Gulv: gang + sal (estimert
100 000kr)

Søknaden vi sendte inn ble dessverre ikke
bevilget. Styret jobber videre med
finansieringsplan frem til årsmøte

4.

Hopp
Edgar
Leder av hoppgruppa orienterte om
aktivitetene i Dalbakken. Her klargjør man nå
for ny sesong og er i tute
Edgar orienterte også om Ekstraordinært
Årsmøte i Stiftelsen Romerike Bakkesenter
hvor Øyvind Cock-Olsen representerer EIF.
Bakgrunnen for møtet var nedleggelse av
stiftelsen grunnet manglende aktivitet i
anlegget. For EIF og de andre medlemmene i
stiftelsen kan dette medføre kostnader som vi
er pliktige til å etterkomme. Det jobbes nå
med å kartlegge omfang av hva en
tilbakestillelse av området vil koste. Edgar vil
holde styret informert.
Aksjon:

Edgar
Kai R

Edgar sender Årsmøteprotokollen til
Styreleder som må signere på denne
5.

MØTEPLAN
Tirsdag 23/10
Tirsdag 20/11
Tirsdag 18/12 Nebbenes
2019:
Tirsdag 22/1
Tirsdag 19/2
Torsdag 7/3

Årsmøte onsdag 20/3
Alle møtene 1900-2100

9.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt
NESTE MØTE – Tirsdag 20/11
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

