REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 19.09.2017
Navn
Kai Robert Halberg

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

Initialer Deltaker
KRH
X

Carl Jørgen Owre
Rolf Lie

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

CJO
RF

Jan Erik Pedersen

91 537 899 - leder.handball@eidsvold-if.no

JEP

X
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

X

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
Ansvarlig
Godkjennelse av forrige møtereferat.

2.

Enstemmig godkjent
Råholtdagene
•
•
•

Frist

Status- lite solgte billetter
Gikk med tap dette året.
Går i dialog med Bøn ang 2018
STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT

3.

FOTBALL

X

•

•

•
•
•
•
•
•

4.

Sesongen snart over,
avslutning 8 oktober med
utdeling av pokaler til alle
spillerne, årets siste hjemme
kamp for A laget.
Norgeshus cup ble arrangert
22-24/9 totalt antall lag er 70,
veldig bra jobbet av alle
involverte.
Media var invitert
24/10 ble det holdt dommer
kurs for alderen 12/17 år
Fokus på å få inn alle
treningsavgiftene
Starte tidlig med å få inn
sponsor inntekter for
kommende sesong.
Få alt det praktiske på plass
tidligst mulig.
Trener / lagleder møte 27/9,
som Kai og Carl Jørgen deltar
på fra hovedstyre.

HÅNDBALL
•
•
•
•

•

•

Godt i gang med sesongen
Arrangement / kamper i
Råholthallen har gått kjempe
bra, mye tilskuere på kampene
17/9 ble det spilt kamper på 2
baner og det fungerte kjempe
bra
Nye betalingssystemet iZettle
fungere bra og vi får en fin
oversikt over hva som er solgt.
Det igjen gir en bra pekepinn
på hva man trenger å handle
inn. Man får en bedre oversikt
over hvor mange tilskuere det
er også.
Dommerne gjør det bra og får
gode tilbake meldinger. De blir
også fulgt opp av regionen.
Felles foreldremøte 24/10 for
hele klubben.

5.

HOPP
•
•
•

6.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT
/UTVIKLING)

•
•
•

•
•

•
•

•

•

7.

Få på plass lys-billigst mulig
Få tak i en snekker for å lage ny dommer tribune
Rydding av kratt og lignende.

CL
Carl Jørgen - ansvarlig for
bygg/anlegg
Hus-styret er i gang
Hus-styret har hatt møte om
hva som trengs å gjøres med
klubbhuset.
Få på plass en renholdsplan.
Skaffe en ny banemann som
kan ha ansvaret for å måke
banen og styre varmen.
Vurdere å få en verdivurdering
av hva EIF eiendom er verdt.
Hytta i skaubanen er overtatt
av Eidsvoll Speidergruppe.
Overdragelse signert den, 3.
september
Vaktselskapet M16 har blitt
leid inn grunnet mye
hærverk/innbrudd på stadion.
Vi oppdaget en Lekkasje i taket
i salen, den er fikset nå

STATUS ØKONOMI, LOVER OG ETIKK

Økonomisk status
•
•

8.

RL

Løpende

778 aktive medlemmer. Det er
økning i medlemmer
Budsjettet pr 31/8 ser bra ut

Klubbutvikling
Samarbeid med Akershus Idrettskrets, ang klubbutvikling
Vi har fått en egen kontaktperson som vil bidra i dette arbeidet fremover

Første arbeidsmøte er planlagt 16 oktober

9.

MØTEPLAN
Tirsdag, 24 oktober
Tirsdag, 22 november
Tirsdag, 19 desember
Tirsdag, 23 januar
Tirsdag, 20 februar
Tirsdag, 20 mars
Tirsdag, Årsmøte 27 mars
Alle møtene 1900-2100
Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke
annen beskjed blir gitt

9.

NESTE MØTE – Tirsdag 24 oktober
•
•

Innkalling kommer
fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan
stille

