REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 20.11.2018
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

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

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

X

Deltagere utenom styret
Bjørn Nordvik

95 865 719 - drift@eidsvold-if.no

Roger Halberg

Sak nr.
1.

Beskrivelse
Klubbutvikling
Medlemstall
•
•

2.

Vi har nå fått synket Spoortz og Klubb
admin. Slik at systemene nå viser
samme antall aktive medlemmer
Totalt har vi registrert 806
medlemmer hvorav 510 medlemmer
er alderen 0-19 år

ØKONOMI:

BN

X

RH

X

Ansvarlig
Alle

Frist

Rolf gikk igjennom status på alle gruppe
budsjetter, samt HS.

RL

Alt der bra ut

3.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
•
•
•

4.

Håndball
•
•
•

•
•
•
5.

BN
Nytt gulv legges i salen i februar.
Trenger dugnadsfolk, men har også
noen profesjonelle
Leder bygg og anlegg koordinerer og
henter inn tilbud som endelig
godkjennes av styret

JEP
Nå er det juleferie
Pr 2018 har det vært 1850 betalende
gjester i hallen
Det er blitt spilt 90 kamper i hallen og
totalt 220 kamper når man regner
med borte kamper også
80 års laget var veldig vellykket 🙂
Gangen er påbegynt, mest sannsynlig
ferdig til påsken.
Overskuddet er bra

FOTBALL
•

•
•

•

Hovedpunktet på styreagendaen var KRH/RL/CJO
innstilling av Roger Halberg som
Daglig Leder for fotballgruppa
Roger har vært engasjert som
rådgiver i EIF fotball og gruppestyret
ønsker å utvide dette samarbeidet
Styret har siden forrige årsmøtet
jobbet mot en daglig leder for hele
klubben, uten å få et samlet styre bak
et slik vedtak
Styreleder la vekt på viktigheten av at
gruppene er mest mulig selvstyrte og
at Hovedstyret bidrar som en
sparringspartner. Men, at det er
hovedstyret som står ansvarlig ved en

•

•

•
•

6.

ansettelse og derfor må beslutte om
innstillingen skulle bli vedtatt
Når et enstemmig fotballstyret
innstiller på en daglig leder for
fotballen og økonomiansvarlig legger
frem et troverdig budsjett som
dekker inn kostnaden skal det mye til
at hovedstyret overprøver dette
På bakgrunn av redegjørelsen fra
fotballgruppa med vekt på økonomisk Alle
kontroll var det et enstemmig styre
som stilte seg bak fotballens
innstilling
Dette betyr at klubben ikke lengre
jobber med en innstilling til en daglig
leder for hele klubben
Vi ønsker derfor Roger Halberg
velkommen om bord i Eidsvold IF som
daglig leder i fotball gruppa,
velkommen 🙂

MØTEPLAN
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 22 januar
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

Besluttet

