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Navn
Kai Robert Halberg

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

Initialer Deltaker
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

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

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.

2.

Enstemmig godkjent
Klubbutvikling
• Medlemstall April: 831

Ansvarlig
Alle

Frist

Styrets Mål for 2018
Første møtet etter Årsmøtet startet med å gå
igjennom hvilket ansvar Styret har (se nederst

Vedtatt

i referat), i tillegg til dette satte Styret seg en
målsetning for 2018, som er en kombinasjon
av Årsmøtesaker og andre viktige områder (se
nederst i referatet. Målsetningen fikk navnet
«EIF løftet»
Deretter ble møteplanen frem til neste
Årsmøte gjennomgått og besluttet

Vedtatt
Alle

Årsmøte 2018
Implementering av virksomhetsplan
•

•

Vedtatt

Årsmøtet besluttet å iverksette
implementering av virksomhetsplanen.
I den forbindelse gikk styret igjennom
og besluttet grafisk uttrykk hvor «EIF
hjertet» ble introdusert og godkjent
(se eksempler nederst i referatet)
Videre så styret på en beskrivelse av
verdiene våre: Åpenhet, respekt og
idrettsglede - slik at man kan etterleve
disse i hverdagen. Beskrivelsene ble
besluttet (se nederst i referatet)

Vedtatt

Pågår

Daglig leder
ble gjennomgått og arbeidet med å ferdigstille
disse pågår. Ny status neste møte

3.

ØKONOMI:
•
•
•
•
•
•

God kontroll
Dårlig omsetning p.g.a av fyring og
oppussing
Ekstra fyring grunnet mye snø i år.
Vurdere vintertilbud ved å holde banen
oppe hele året-mer inntekter i utleie av
banen.
Inntekter kommer i mars/aprilmedlemskontingenter
Nullvisjon på betalt treningsavgiftmedlemskontingent (del av styrets mål
2018)

Årsmøtesaker økonomi 2018

RL

RL

Pågår

Revisor BDO og Signatur/revisor ble
gjennomgått og arbeidet med å ferdigstille
disse pågår. Ny status neste møte

4.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)

Rydding av trær ved bane 3 er i gang
Soping av stadion, er avtalt og vil bli utført i
løpet av kort tid
Vaskedugnaden er i gang, damelaget var
eneste søker og fikk denne for de tre neste
måneder
Årsmøtesak 2018
Oppussing og videre utvikling av klubbhuset
•
•
•

Alle

Salen/gangen: Her vurdere vi å bytte
gulv (Gjelder også i gangen oppe).
Estimat må hentes inn
Salen: Tak/lys er for salen estimert
(150 000kr)
Salen: Kjøpe 100 nye stoler som
CJO
matcher de nye fargene (dagens er
grønne, sorte kjøpes inn). De gamle
leges ut for salg på Finn

Behov for garasje for å ta vare på traktor,
samt lage et miljøområde ute ble også
diskutert. Enighet om at man lager estimater
og løfter opp dette på Ekstraordinært
Årsmøte
KRH
• Trapp ned til kjelleren må støpes
(HMS) og veggene males. Enighet om
at dette utføres i løpet av året
•

Klubbkontoret har en del mindre
vedlikehold, inklusive noe teknisk.
Arbeid er planlagt for dette før
sommeren

KRH

Pågår

Vedtatt

Pågår

Pågår

•

8.

Male og pusse opp de to hovedgarderobene nede på dugnad i løpet
av året. Enighet om at A-laget bør
bidra. Damelaget i håndball deltok
med mange i dugnaden før/etter jul

MØTEPLAN
Mandag 28/5
Tirsdag 19/6
Tirsdag 21/8 hos Kai
Tirsdag 18/9
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 – Mandag 28/5
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

Alle

Planlagt

•

•

Åpenhet – med det mener vi:
•

Gode relasjoner skapes gjennom åpen dialog, derfor etterstreber vi hele tiden
Åpenhet i Eidsvold IF

•

Vi tilstreber innsyn, saker skal ikke stenges inne i lukkede rom. Derfor legges
eksempelvis styrereferater (eks interne saker), årsrapporter og protokoller
tilgjengelig på nett for alle

•

Åpenhet er viktig for å skape tillit og de som tar kontakt, skal bli møtt med
åpenhet og respekt.

Respekt – med det mener vi:
•

I EIF får du Respekt fordi du er den du er og vi skal vise hverandre gjensidig respekt

•

•

I Eidsvold IF får man Respekt ved å være ærlig og vise at man er til å stole på.

•

I vår klubb viser vi interesse. Vi lytter til det man har å si, og stiller gjerne spørsmål
for å vise at vi bryr oss og respekterer hverandre

Idrettsglede – med det mener vi:
•

Klubben skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov. På denne måten skal vi ha med «Flest mulig, lengst mulig i EIF!»

•

I EIF motiveres utøverne til ekstra innsats gjennom tillit og inkludering.

•

Eidsvold IF er en sosial arena hvor alle skal møte trygge og forutsigbare omgivelser

•

Klubben skal aldri glemme leken, gleden og allsidigheten. Dette er vår formel til ren
og skjær Idrettsglede!

