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Sak nr.
1.

Beskrivelse
Klubbutvikling
Medlemstall
•

•
•

Ansvarlig
Alle

Integrasjonen mellom Spoortz og
KlubbAdmin har stoppet. Det har
derfor blitt jobbe hardt med å
kvalitetsikre tallene i KlubbAdmin som
er vår master.
Rapporten «svevere» i Spoortz vil være
Alle
rettet opp denne uke og Kai R vil be
om at integrasjonen aktiviseres igjen
Vi vil da ha full kontroll til 31.12, og
styret har allerede tatt grep på
systemsiden og jobber med en

X

X

X

Frist

permanent løsning hvor vi har en
master for medlemmene våre. NIF sin
KlubbAdmin som er verktøyet styret
hele tiden rapporterer på.
2.

ØKONOMI:
Rolf gikk igjennom status på alle gruppe
budsjetter, samt HS. Tiltak ut året er å
fortsette å jage ubetalte trenings og
medlemsavgifter.

3.

RL

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
Ny struktur på bygg og anleggs komiteen
BN
Leder for bygg og anlegg Bjørn Nordvik var
tilstede og det ble enighet om å utsette
legging av nytt gulv og lister til februar. Bjørn
tar en ny gjennomgang av hva slags gulv vi
skal legge i salen, samt kostnader. Dette
legges frem i neste møte
Årsmøtesak 2018:

Alle

Oppussing og videre utvikling av klubbhuset
•
•
•
•

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

Styret jobber videre med finansieringsplan
frem til årsmøte hvor en innstilling blir lagt
frem

4.

Håndball
•

Håndballgruppa er inne i en hektisk
sluttspurt før jul, og en
fortjent julepause, de fleste kamper

JEP

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

skal være ferdigspilt i løpet av
november, noen få i desember.
Det største som har skjedd, siden sist var feiring av gruppas 80 års dag, med
kick-off. Vi må si at arrangementet ble
meget vellykket, med ca 700 gjester i
Råholthallen denne kvelden.
Kvelden, begynte med at Søndre
Eidsvold musikkorps spilte, med alle
lag marsjerende inn i hallen, det
fortsatte med gratulasjon fra bygdas
ordfører og fra Håndballforbundet.
Det ble så presentasjon av sesongens
lag og spillere 2018/19 - og til slutt
hadde vi gleden av å presentere dame
og herrespillere fra klubben, som spilte
i på 70-80 tallet, i tidsriktige drakter
Det ble også delt ut blomster til
håndballens æresmedlemmer, før vi
fikk besøk av spillere fra Elverum Elite
håndball.
Kvelden ble avsluttet med gratis
kakebord til alle oppmøte, samt at alle
spillere fikk 1 brus og pølse hver. (litt
flere pølser på noen).
Vi hadde også loddsalg denne dagen,
for å få litt ekstra penger inn, til
aktiviteter.
her var det flott premier, reiser med
Stena Line, inngang Hunderfossen
familiepark, fruktkurver og ikke minst
en playstation 4
For å sette litt ekstra historisk sus over
dagen, hadde vik trykt opp 3 bannere
av 3 meter - med bilder fra 70-80 tallet
Tilbakemeldingen fra deltagere og
andre har vært fantasirik - en av de er
det vel bare å notere i margen (slik at
prestasjons angsten alltid blir der)
Gratulerer med fantastisk flott
arrangement! Jeg tror neppe dette
gjøres bedre på noe nivå i håndballNorge
Vi venter på bilder fra arrangementet,
som Bjørn Hytanstorp tok - da EUB
glimret med sitt fravær

•
•

•
•

5.

Våre arrangement i hallen blir godt
besøkt, noe som bidrar til at vi får
gode inntekter denne veien også.
Så langt i sesongen (september,
oktober, november) har det vært 1400
betalende tilskuere i hallen, for å se
våre fantasirike håndballspillere.
Det er solgt ca 650 brus, 660 kaffe og
530 vafler - bare for å nevne noe.
Økonomisk har vi god kontroll,
treningsavgifter osv kommer inn,
kostnadsiden har vi god kontroll på,
ingen overforbruk eller store avvik i
forhold til budsjett eller som vi vet
om.

FOTBALL
Leder av fotballgruppa har gått av og styret
har jobbet hardt med å få inn nye ressurser.
Styret diskuterte en kandidat vi har stor tro på
og besluttet å følge opp dette sporet. Ved
gode referanser vil det bli inngått en avtale og
vedkommende vil rapporterer direkte til
Styreleder og bidra med følgende saker:
•
•
•
•
•
•
•

•

6.

Bidra inn i driften av fotballgruppa
Bidra inn i arbeidet med ny sportslig
organisering for fotballgruppa
Bidra inn i arbeidet med å skaffe
styrerepresentanter i fotballgruppa
Delta på Styremøter i fotball og
hovedstyret
Bidra til å utarbeide Årsrapport for
fotballgruppa (Årsmøte)
Rådgiver for inntektsbringende arbeid
Bidra til å utarbeide Handlingsplanen som
skal besluttes på Årsmøte (Årsmøte
vedtak)
Bidra til å utarbeide innstilling til daglig
leder (Årsmøte vedtak)

MØTEPLAN
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 18/12 Nebbenes
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

