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934 33 951 – styremedlem1@eidsvoll-if.no

MB
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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
Ansvarlig
Klubbutvikling
• Medlemstall. Fotballgruppa har tatt et
ekstra grep for å sikre at alle
medlemmer betaler for seg og at alle
lister ryddes.
Beslutningspunkt – Leverandør bytte
Styret har fått flere henvendelser på at
nettsidene våre er nede for redigering. Vi
opplever synk problemer mellom
medlemssystem og NIF. Vi sliter med
kommunikasjon (får sent svar på
henvendelser, får ikke beskjed om at saker er

Frist

løst..) Basert på dette er det besluttet å
avvikle samarbeidet og finne en ny løsning

Besluttet

Leder, Gruppeleder Fotball og
Økonomiansvarlig jobber med nye løsninger

Pågår

Klubb besøk hos Kløfta IL

Utført

Vi hadde gleden av å få besøke styret til Kløfta
IL. Først og fremst for å høre deres erfaringer
med Daglig leder, men også for generell
erfaringsutveksling.
Det ble et meget godt og inspirerende møte.
Tilbakemeldingen fra Kløfta i forhold til daglig
leder var en klar anbefaling for å avlaste de
frivillige og bygge klubb
Andre temaer vi var innom var klubb verktøy,
erfaringer og anbefalinger. Sponsor arbeidet
hvor man skiller mellom barn/ungdoms
gruppene og A-lag.
Vi fikk også informasjon om anleggsplanene
som er veldig spennende. Vi kommer til å
holde kontakten og dele erfaringer til felles
beste
Fra Styret stilte Leder, Nest leder og
Økonomiansvarlig
Klubbkontor - Microsoft Teams
Det er etablert teams for Hovedstyret og for
håndball og fotball gruppa. Leder gikk raskt
igjennom for å vise hvordan man enkelt kan
samhandle med teams.
Med teams har vi alltid tilgang til dokumenter
og kan redigere samme dokumenter
Viktig at vi starter med å bruke Teams og at
alle har tilgang
Med appen Teams har vi enkel tilgang til all
info vi trenger på farten

KRH

Styret ønsket en enda mer detaljert
gjennomgang på et senere tidspunkt. Leder
kommer tilbake til dette.
Årsmøtesak 2018

KRH/CJO Pågår

Daglig leder
Etter gode og engasjerte diskusjoner rundt
bordet. Ser det ut som en oppstykking av
denne rollen blir første steg mot en
profesjonalisering for å avlaste de
frivillige. Bakgrunnen for dette henger på
økonomi og at flere i styret ikke ønsker å
ta en kostnad på denne størrelsen nå.
Konklusjon
•
•

•

Ny rolle ble etablert for bygg og anlegg
o Ref, punkt Status Bygg og
Anlegg
Enighet om samarbeid mellom
gruppene rundt inntektsbringende
arbeid (sponsorer), samt vurdere felles
ressurs for å hente inn medlems og
treningsavgifter
Ekstraordinært Årsmøte får å legge
frem en godkjenning av daglig leder
utgår

Årsmøtesak 2018
Implementering av virksomhetsplan
•

3.

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.

ØKONOMI:
Årsmøtesak 2018
•

Revisor BDO:

Avtale signeres av begge parter denne mnd
Trenings og medlemsavgifter

RL

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
•

Dette er de enkleste inntektene vi i
styret kan hente inn

•

Uten disse inntektene kan vi i Styret gi
medlemmene det tilbudet vi ønsker

•

Det er ingen grunn til at ikke alle
kontingenter enten blir betalt for eller
markeres som innvilget p.g.a dårlig
økonomi

•

Dette er vårt ansvar og vi må sammen
endre holdningene vi har i klubben

Konklusjon, gruppelederne følger opp sine
grupper og resten av styret bidrar ved behov.
Fotballen har satt inn ekstra tiltak. Ny
gjennomgang neste styremøte

4.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)

Ny struktur på bygg og anleggs komiteen
Det er et stort behov for å få en avlastning på
ledere i klubben rundt drift og anleggsbiten.
Det ble derfor besluttet å få på plass en leder
for bygg og anlegg. Bjørn Nordvik har sagt seg
villig til å ta denne rollen og styret var
enstemmige. Nordvik trer inn i rollen fra dags
dato (18 september 2018)
Endelig stillingsinstruks landes på neste styre
møte i oktober
Årsmøtesak 2018:
Denne saken ble diskutert uten at styret
konkluderte. Det er søkt om midler og man
ser også på muligheten for å ta et lån for å

Alle

Besluttet

komme i balanse. Utfordringen i dag er at det
ikke har vært en plan for vedlikehold. Salen er
fra 1983, det er 25år siden. Da trengs det en
oppgradering. Men, uten midler taes det av
driftsmidlene, slik at det blir enda større
oppgaver på de frivillige. Styret jobber videre
med saken frem til neste årsmøte
Oppussing og videre utvikling av klubbhuset
Få laget et estimat til Ekstra ordinært årsmøte
•
•
•
•

5.

Uteområdet
Garasje
Kjeller
Salen fra 1983
• Tak: Estimert til 150 000
• Gulv: gang + sal (estimert
100 000kr)

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 23/10
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

