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Navn
Kai Robert Halberg

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

Initialer Deltaker
X
KRH

Carl Jørgen Owre
Rolf Lie

977 34 193 – nestleder@eidsvold-if.no
916 33 204 - okonomi@eidsvold-if.no

CJO
RF

X
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 – 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.
2.

Beskrivelse
Godkjennelse av forrige møtereferat.
Enstemmig godkjent
Presentasjon av nye styremedlemmer
• Ønsket Carl Jørgen Owre og Roger
Slaatbraaten velkomne inn i styret
•

3.

Leder presenterte hvilket ansvar vi har
i hovedstyret og hvilken oppgaver vi
har.

Råholtdagene

Ansvarlig

X
X

Frist

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Status- lite solgte billetter
Staut har ett veldig stort krav om lyd
og toalett fasiliteter.
Få ut tilbudsmail til trenere og
oppmenn for vært lag.
Vurdere VIP telt for kommende år
Møte med Nina Kristengård søndag
18/6, hun er positiv til at det kommer
mange mennesker.
Hva med ett EIF telt for å reklamere
for alle grenene i EIF.
Morten Østnor- ansvarlig for
Råholtdagene
Kai Robert Hallberg- ansvar for rigging
og dugnadsgjengen
Rolf Lie - Økonomi ansvarlig
Sikkerhet – Mads Tandberg og Stian
Frank

STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT
4.

FOTBALL
Skal ha styremøte før sommeren.
Vårsesongen er snart ferdig, A laget
har siste kamp i slutten av juni
• 29 lag, bane 2 er åpen men fortsatt
mye trykk på anlegget. Utfordringer når
det regner ang klipp av banen osv. Evt få
kurs i klipping av Jan Ove. Men det er bra
kapastitet på sommeren siden man har
fått 2 baner.
• Trond Dyrli har ansvar for
anleggsbiten, sjekker kontrakter og
leverandører and reperasjon på
vanningsannlegget.
• TINE fotball skole 26-30/6, var ca 110120 påmeldte i 2016, har bestilr 150
fortballer til i år. A-laget og G15/16 spillere
skal være instruktører. Prøve å få inn
eliteseriespillere samt at det blir grilling og
utdeling av pokal slutten av uka.
• Norway Cup. 2500 kr for påmelding pr
lag + 300 kr pr spiller. Mange synes det er
dyrt, da lokale lag må betale det samme
som lag som bor på skole. Noen få lag
reiser bla G2005
•
•

G16 reiser til Dana Cup
A- laget og 4 yngre lag får nye drakter,
så skal resten av lagene få etter hvert. Det
er lagt en plan for dette samt å få på den
nye reklamen på draktene.
• Norgeshus cup i september, yngres
ansvarlig Frank Andre Hansen har kontroll
og gjort en super jobb med cupen. Ca 50
lag opptil 12 år er påmeldt.
• Asbjørn tar ett møte med Rektor på
Bønsmoen ang forsøpling og hærverk på
kunstgress banen
•
•

AB

AB
5.

HÅNDBALL
•

•

Nannestad Cup J15(2002) tok gull.
Hadde med 11 dommere, hvorav 6-7
stk var barnekampveiledere, 2 av disse
fikk dømme G12 A finale
Partille Cup J16

•
•
•
•

•

•
•

•

6.

Jan Erik sender ny mail ang nytt
inngangsparti til Råholthallen.
Styremøte mandag 19/6.
Årets kick off blir 30/8, sammen med
Johs Bygg.
Drakter på leveres inn for å få på ny
reklame av Norgeshus, får også svar JEP
fra OSL neste uke. Sport 1 trykker free
of charge.
Sport 1 har kommet med tilbud om
softshell jakker til 55 % rabatt, de er
helt supre på service, imøtekommende
og kjempe flinke.
Alle trenere for kommende sesong er
på plass.
Treningstider er ferdig og OK. 19 lag
spm skal dele på 40 timer så det er en
stor kabal som skal legges.
Booke fotografering til neste sesong.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
AB
Malerdugnad klubbhuset - Litt
gjenstår, spraye takrenner så de blir svarte
igjen, klokken henges opp
•

•
•
•

•
•
•
•

Carl Jørgen - ansvarlig for bygg/anlegg
Få i gang ett husstyret
Klubbhuste- husstyret som kan ha
ansvaret på vedlikehold og drift. Pusse
opp litt slik at det blir litt moderne og
kanskje lettere å leie ut til
konfirmasjoner og brylluper.
Se på hva FB gruppa trenger av
lagringsplass.
Stenge av veien til hundeklubben
grunnet mye hærverk.
Få til en verdivurdering av hva EIF
eiendom er verdt.
Sjekker opp om ØRI kan klippe plenen
for oss og hva det eventulet vil koste

CJO

Utført

CJO
7.

STATUS ØKONOMI, LOVER OG ETIKK
Økonomisk status
•
•
•

•
•
•

•
•

8.

Løpende

RL/KRH

Løpende

Alle

Løpende

Regnskapet var ferdig 12/6 - ser bra ut,
pilen peker i riktig retning.
Kommunal støtte juni, husk å sette inn
vaskemidler i søknaden.
700 aktive medlemer. Det er økning i
medlemmer fra jan-jun

Sponsorplan
•

RL

Autorisasjon - både fotball og håndball
skal skrive under på sponsoravtaler
Møte 4/5
Lage sponsormaterial
Rema 1000 kan være villig til å sponse,
de bidrar på fortbakkskolen, kanskje
de er villig til å bidra på håndballen
også.
Nebbenes

•

Medlemstallen har økt fra jan- jun

•

Synk mellom 1-2-3 og KlubbAdmin er KRH
aktivert, men er ikke helt i orden.
Leverandøren er kontaktet og
feilretting bestilt

Løpende

•

MT
Styret er opptatt av åpenhet, slik at
medlemmer og andre interesserte ser
hva styret har på dagsorden – Revidert
referat legges ut på våre nettsider

Juni

MØTEPLAN

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

9.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt
NESTE MØTE – Tirsdag 22 august
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

