REFERAT

STYREMØTE 18.04.2017 HOVEDSTYRET

Navn
Kai Robert Halberg

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

Initialer
KRH

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

X

Monica M Trana

901 81 003 - kontakt@eidsvold-if.no

MT

X

Monica Hansen Berg

934 33 951 - monica.berg@moelven.no

MB

X

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Sak nr.
1.

Beskrivelse
PRESENTASJON AV NYTT STYRE
•

2.

Runde rundt bordet med angivelse av
bakgrunn og rolle.

RÅHOLTDAGENE
• 23-25 juni i samarbeid med Amfi
Eidsvoll, Bøn IF og EIF IF
•

Rolf og Kai R stiller fra HS, Asbjørn og
dugnadsansvarlige fra fotball og Joachim
Slommerud fra håndball

Ansvarlig

Deltaker
X

Frist

•

Dugnadslister er sendt ut til fotball og
håndball, totalt 90 timer
•

Håper ca 1500 mennesker fredag og
700 lørdag. Noe som vil gi 1 mill. i
billettinntekter

•

Følges opp som eget prosjekt med
eget prosjektrom
•

Besluttet:

Alle
Disse dagene kan gi oss store
inntektsmuligheter og er en meget
viktig aktivitet for klubben. Vi i styret
er ambassadører. Sammen må vi
skape engasjement og få folk til å
bestille billetter /bidra på dugnaden

EIF IF sitt overskudd fordeles 10% til HS, 45%
til fotball og 45% til håndball

Enstemmig
Neste arbeidsmøte 19/4-2017
STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT

3.

FOTBALL
•
•
•
•
•
•

Seriestart
Tine fotballskole
Utstyrsavtale i boks-utgår mai 2018
Norgeshuscup i september
Prioritere innkjøp av nye drakter
Se på lagerkapasitet og sørge for at
utstyret er i orden
• Rekruttere jenter, sende ut skriv til
BHG og klasse
• 29 lag påmeldt i serien 2017
• 289 spillere fra alderen 7 år og opp til
M34
4.

HÅNDBALL
•
•
•

Sesongen er ferdig
Sesongavslutning 26/4 med utdeling
av medaljer
Arrangement av 1. mai
cup Norgeshus Cup

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Deltakelse i Fredrikstad Cup ca 19 lag
er påmeldt
Deltagelse i Partille cup 2 lag ( J14 og
J16 )
Nye dommere
Halltider kommer når antall lag er
meldt inn, frist 1 mai på dette
PR dags dato ca 20 lag + loppetassen
og minirunde
lag
Rekruttere gutter, sende ut brev til
BHG og 1 klasser
Satse på Bring serien om ett par år,
både gutter og jenter
Trener sitasjonen jobbes med på
J14/15
Skrive artikkel om Rødspætte Cup

BARNEIDRETTSANSVARLIG
Klubben er pliktig til å ha
en Barneidrettsansvarlig

Besluttet:

Monica H Berg ble valgt til dette viktige
arbeidet

MBH

Løpende

MBH

Mai

Enstemmig
•

6.

Gjennomføre e-læringsmodulen
«Barneidrettens verdigrunnlag som
finnes på kurs idrett.no

POLITIATTESTER
Hver gruppe skal ha en ansvarlig. Håndball har JEP/AB
Marian Helberget og Fotball sjekker med Tina
Knutson (AB bekrefter eller melder inn ny
person)

April

7.

ÅRSMØTE SAK: TRENING PÅ TVERS AV IDRETTENE

Besluttet:

AB
September
Asbjørn leder arbeidet og koordinerer med
Jan-Erik. Frist satt før sesongstart for håndball
i september
ÅRSMØTE SAK: BEDRET SOSIAL PROFIL PÅ TRENINGSAVGIFTER

Enstemmig
8.
Besluttet:
Enstemmig

Tak på treningsavgifter for en familie er satt til KRH
7 500kr for 2017. Gjelder barn under 18år.
Skriv ble ferdigstilt på møtet (se vedlegg) og
legges ut på nett av KRH. Det ble også
besluttet at man ved spesielle tilfeller kan

April

9.

Besluttet:
Enstemmig

familier søke om å få ettergitt hele eller deler
av treningsavgift og medlemsavgift.
JEP
Saken inneholdt også et punkt om
utstyrsleverandør. Dette følges opp av JanErik
STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)

Etablere utvalg: Bygg og anlegg (Drift og
utvikling). Leder utvalg: Nest leder (hvis rett
profil), samt finne andre ressurser med rett
kompetanse
• Avklare om Jan Ove fortsetter som
bane mann, hvis ikke starte med å finne
nye kandidater

TBD

RL/AB

ASAP

•

Sjekke opp kontrakt med vaktmester. RL/KRH
Hvilke plikter, fordeling av kostnader etc

Mai

•

Mai

•

JEP/KRH Juni

•

Mai

Malerdugnad klubbhuset - Male vegg AB
og få opp klokka. Asbjørn tar tak i dette og
kommer med forslag til tidspunkt
Nøkler, sikre at alle får nødvendige
tilganger. JEP sjekker videre på
hovednøkkel. Andre behov spilles inn til
HS for en enkel hverdag

AB/KRH
Booking av klubbhus elektronisk.
Asbjørn og Kai R sjekker muligheter rundt
Outlook
10.

STATUS ØKONOMI, LOVER OG ETIKK

Besluttet:

RL
Etablere utvalg: Økonomi, lover og etikk.
Leder utvalg: Rolf Lie, Håndball Anne Berger
Økonomi. Fotball og andre
representanter kommer senere.
• Vi har i dag ikke komplette lister,
dermed taper vi penger. LAM midler er
allerede for sent, nå må vi sikre
medlemsavgiftene

Enstemmig

Q3 2017

•

Vi har i Påsken fått inn 24 nye
komplette registreringer, men mangler

fortsatt fødselsdato på 30 spillere og
11 trenere

11.

Besluttet:
Enstemmig

Besluttet:
Enstemmig

•

Hver gruppe må ta ansvar og rutiner
må på plass. En ansvarlig pr gruppe
meldes inn til HS

AB/JEP

Mai

•

Datakvaliteten på medlemmene må
ferdigstilles. Frist 26/04 / Ansvar
Gruppelederne

AB/JEP

26/04

•

Synk mellom 1-2-3
og KlubbAdmin aktiveres. –
Gjennomføres 27.04 /ansvarlig Kai R

KRH

27/04

•

KRH
Ekstraordinært årsmøte for å fylle
resterende plasser pågår. HS avventer
valgkomiteen

•

Brønnøysundregisteret kan ikke
oppdateres før vi har nest leder på
plass i styret. Trenger personnr på
representantene fra Hopp og
vandrelag for å oppdatere styret

KRH

Mai

•

Mva søknad og medlemsregistrering
har frist denne mnd

KRH/RL

30/04

•

Søknad kommunale midler og LAM er KRH/RL

25/04

STATUS KLUBBUTVIKLING

Kultur, kommunikasjon, strategi, mål og
handlingsplan, års hjul, roller og ansvar er
saker som vil bli behandlet. Ikke prioritert før
høsten. Kai R starter med arbeidet og
informerer og HS beslutter sammen fremdrift
KRH
Etablere utvalg: Klubbutvikling. Leder
utvalg: Kai R Hallberg. Vi beslutter senere
hvilke andre ressurser som skal delta her
(gruppene har med en representant
hver) Oppgaver: Ett EIF IF - Hva skal vi være og
hvordan skal vi fremstå?
Sosialt tiltak: Quiz kveld med Ole Gunnar, 200 KRH
kr pr lag. HS stiller med ett lag 27/4. Han tar
betalt 700kr pr kveld, vi holder kiosk. Utfordre

27/4

Besluttet:
Enstemmig

slik at fotball og håndball stiller minimum to
lag hver
KRH
Styret behandlet forslag om å etablere EIF
Basket. Enstemmig vedtak at timingen for
dette ikke er riktig og at søknaden dermed
ikke innvilges. EIF IF er i kraftig vekst og må
benytte alle sine ressurser til å sikre best
mulig aktivitet (utstyr, anlegg, trenere,
dommere etc.). Leder melder dette til søker
• Monica har ingen mail eller tilgang til KRH
HS dokumenter. Kai R sjekker opp
•

13.

KlubbAdmin, her ble det Foreslått ett KRH
oppfriskningskurs.

MØTEPLAN
Tirsdag, 4 mai
Onsdag 24 mai
Tirsdag, 13 juni
Tirsdag, 22 august
Tirsdag, 19 september
Tirsdag, 24 oktober
Tirsdag, 21 november
Tirsdag, 19 desember
Tirsdag, 23 januar
Tirsdag, 20 februar
Tirsdag, 20 mars
Tirsdag, Årsmøte 27 mars
Alle møtene 1900-2100

12.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt
NESTE MØTE – TORSDAG 4 MAI
•

Innkalling kommer fra sekretær

ASAP

April

TBD

•

Gi beskjed om du ikke kan stille

