REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 20.02.2018
Navn

Adresse/Tlf.

Initialer Deltaker

Kai Robert Halberg

917 56 772 - leder@eidsvold-if.no

KRH

X

Carl Jørgen Owre

977 34 193 – nestleder@eidsvold-if.no

CJO

X

Rolf Lie

916 33 204 - okonomi@eidsvold-if.no

RF

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

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

Sak nr.
1.

Beskrivelse
Godkjennelse av forrige møtereferat.
Enstemmig godkjent

2.

KLUBBUTVIKLING
Medlemstallutvikling
•
•
•
•
•

EIF totalt 825 (+8 mot januar)
Håndball 455 (+14)
Fotball 388 (-4)
Vandrelaget 20
Hopp 3 (+1)

Ansvarlig
Alle

X

Frist

Virksomhetsplan Eidsvold IF
•
•
•
•
•
•

Ny visjon: En klubb å være stolt av
Verdier: Åpenhet, Respekt og
Idrettsglede
Hovedmål: EIF skal være det gode
valget for idrettsvalget i Eidsvoll
Virksomhetside: Organisert idrett med
kvalitet.
Fortsatt henvende oss til beste klubb i
praksis, Drøbak/Frogn IL
Aksjonslista: følge mål / del mål og
hensyn tar at vi etterlever vår visjon,
virksomhetside og fastsatte verdier

Forankring av ny virksomhetsplan
•

•

•

KRH

KRH

Enighet om å etablere EIF-dagen, hvor
alle gruppene stiller: Mål bygge ett EIF
(aktiviteter sportslig og sosialt) og
skaffe inntekter.
Neste steg ha en ide dugnad hvor
gruppene stiller sammen med
arbeidsutvalget
Første møte i april. KRH innkaller

Heder og ære
Alle
• Få inn flere forslag på
Æresmedlemmer og innsats pokalene,
årets ildsjel

3.

ØKONOMI:
•
•
•

•

RL
God kontroll
Jobber med nye sponsoravtaler
Vi holder på med avstemminger og
dokumentasjon av 2017-regnskapet
for overlevering til Olav Borhaug som
starter revisjonen av regnskapet i
slutten av måneden.
Forøvrig holder vi et våkent øye med
likviditeten som på denne tiden (alltid)
er presset. Lite penger inn, og mye ut spesielt i fotballgruppa pga. kostnader
knyttet til oppvarming av

April

•

kunstgressbanen. Men dette holder vi
god kontroll på.
Mål før februar er omme å få sendt ut
medlemskontingentene for EIF

STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT
4.

FOTBALL
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Oppkjøring til 2018 sesongen er i gang AB
og alle lag er i gang med treninger. De
fleste på kunstgresset, men noen av de
yngre trener fortsatt inne frem til 1
mars.
Styret har hatt fokus på forberedelser
til årlig møte og årsmøte, budsjett
2018 of regnskap 2017 ble behandlet
på styremøte 15 februar.
Årlig møte ca 1 mars
EIF fotball stiller med 3 personer til
kretstinget for NFF Akershus 26
februar.
Godt fornøyd med ny baneansvarlig
for vintervedlikehold Morten Furøy
som har holdt banen åpen alle dager
tross av stort snøfall i perioder.
Vi snakket om økt fokus på forrige
styremøte om viktigheten av å øke
inntekter via sponsor inntekter og
andre aktiviteter som gir høyere
inntekter
Det blir dannet en egen gruppe som
skal jobbe med dette.
Skal arrangere en cup i mnd. skifte
mai/juni: Rema1000 / EIF cup
Arbeides med en 3v3 cup for
aldersgruppen 7-8 år. En cup komite er
nedsatt og setter i gang planleggingen.
Sportslig utvalg er etablert og det
jobbes bra med fokus på trenere og
trenerforumer
Ett solid overskudd i 2017, men
perioden med fyring på kunstgresset
og en del kostnader på vedlikehold av
traktor og utsyr fører til en presset
likviditet i perioden april/mai.

•

•

5.

HÅNDBALL
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

JEP
Full fart, serien snart ferdig
Økonomi-overskudd
Ny inngang er på nytt anbud
Nye høyttaler anlegget venter på å få
trekt ledninger fra kommunen sin side
Fredrikstad Cup: ca. 200 stk. påmeldt
Norges cup: etablere et styre som tar
ansvaret
Få i gang Izettle også i fotballen
Live update er i gang fra 12 år og
oppover

HOPP
•
•
•
•
•
•

7.

Utsendelser av treningsavgifter er i
gang og det er forventninger til en
bedre oppfølging av utestående etter
omleggingen til vår leverandør med
fakturering via VIPPS mv.
Økte treningsavgifter for fotball
gruppa, gjelder ungdomsgruppa og
ikke yngres avdeling (6-12 år)

Spre info om hoppgruppa til barn slik EF
at flere melder sin interesse og møter
opp.
Målsetting å lande hoppskolenhoppskole renn 16 mars
Utfordringer å holde bakken klar
Videre oppussing neste år
Foreldre er kjempe flinke til å delta og
bidra.
Fint oppslag om hoppskolen i EUB

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
•
•

CJ
Bytte tak og lys: befaring fra
Norgeshus og Bråthen bygg service
Gulvet: få det penere ved å flikke opp
skader og gammel tape

•

Bra innsats av alle som har bidratt til
maling av sal og kontor, av alle grupper

•

Lete etter sponsor for møbler til sal og CJ
kontor

Etablere renholdsplan
•

•
•
•

•

CJ/KRH

EIF Stadion (Klubbhuset (Kontor,
garderobeanlegg, kjøkkenet og salen,
banehuset og kiosken)
Råholthallen (Kiosk / Lager)
Utarbeide ansvars og oppgaveliste
Mål: Sikre rene flater og at det hele
tiden er tilgjengelig rengjøringsmidler,
kluter etc for løpende vedlikehold
Forslag: Se skriv

Besluttet: Etablere Rent og Pent – Den nye
lagsdugnaden. Prøveprosjekt 2018, utbetaler
5000kr pr kvartal. Kostnaden fordeles likt
mellom Fotball, Håndball og Styret.
8.

MØTEPLAN
Tirsdag, 8 mars
Onsdag, Årsmøte 21 mars i salen
Alle møtene 1900-2100
Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt

9.

•

NESTE MØTE - Torsdag 8 mars

•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

