REFERAT

STYREMØTE 24.10.2017 HOVEDSTYRET

Navn
Kai Robert Halberg

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

Initialer
KRH

Deltaker
X

Carl Jørgen Owre

97734193 - nestleder@eidsvold-if.no

CJO

X

Rolf Lie

916 33 204 - okonomi@eidsvold-if.no

RF

X

Jan Erik Pedersen

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

JEP

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@eidsvold-if.no MB

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Roger Slaatbraaten

46506984 – styremedlem2@eidsvold-if.no

RS

Sak nr.
1.

Beskrivelse
Godkjenning av forrige møte referat

2.
Oppussing –
Klubbhuset

BYGG OG ANLEGG

•

Ansvarlig
MT

Det blir et fellesmøte for å forankre og CJO/KRH
beslutte oppussing og fornyelse av
utstyr til klubbhuset
ALLE

X

X

Frist
Nov

30 OKT

30 OKT

•

RC Moduler –
Vurdere leieavtale

Alle ansvarlige legger frem
kostnadsestimat, fargeforslag etc man har
KRH
innhentet på møtet
• Invitasjon til fellesmøtet ligger på EIF
Web

Avklaring om man skal gå for tilbudet AB
om leie av en RC Container til lagring for
fotballen
• Tilbud fra RC container på moduler for
ALLE
kontor eller kiosk/fellesrom ble diskutert.
Avventes til behov for eventuell ekstra
plass er avklart
•

Snørydding
parkering klubbhuset

•

Vi er i dialog med Harald Westby om
avtale for brøyting av området foran
klubbhuset. Møte avtalt for å diskutere
betingelser
3.
Økonomisk status

CJO

ØKONOMI, LOVER OG ETIKK
RL
• Likviditeten er god
• Medlemskontingenter er purret –
fortsatt mye penger som ikke er
innbetalt fra medlemmene
• BDO kontaktet for tilbud om å revidere
regnskapet for 2017
STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT

4.

FOTBALL
•
•
•
•
•
•
•

AB
Sesongen er nå avsluttet
G 14 skal prøve seg i kvalik til 1 div
Jobber nå med trener kabalen for
neste sesong
Jobber med å få på plass en trener
koordinator for senior/ungdom
Jobber med å få oversikt over
vintervedlikehold av banen
Fra neste sesong skal det skrives
kontrakter med alle trenere
Det er forbundet store kostnader ved å
drifte fotballgruppa. Dagens nivå på

UTFØRT

OKT

OKT/NOV

LØPENDE

treningsavgiftene må derfor vurderes
og forslag til justering leges frem på
Årsmøtet. Slik at vi får en bedre
balanse mellom faktiske kostnader og
andel som betales i dag
5.

HÅNDBALL
•

•
•

6.

Håndballgruppa fungerer fint og
gjennomfører arrangementene i
Råholthallen på en flott måte
God kontroll på økonomien
Ellers ingen spesielle hendelser å
melde

JEP

HOPP
•

7.

En stor innsats er lagt ned slik at man JEP
igjen kan drive skilek og hoppskole i
Dal bakken
• I tillegg til å ha ryddet skog og kratt, så
har man fått på plass en liten
snøkanon, ledd lys og satt opp en
brakke med varme anlegg, og strøm
• Mer informasjon kommer før jul om
dato for oppstart av skole/skilek
KLUBBUTVIKLING

Medlemsvekst!

Antall medlemmer okt. 787 vs 770 sept. +17
1.
2.
3.
4.

Styrebesluttet

Alle

Håndball: 422 (+8)
Fotball: 376 (+9)
Vandrelag: 20 (+/- 0)
Hopp: 2 (+/- 0)

Råholtdagene 2018. Enstemmig vedtatt å ikke ALLE
være med viere som arrangør. Skriv
utarbeidet og sendt våre samarbeidspartnere:
Eidsvold Idrætsforening (EIF) har etter en nøye
vurdering besluttet å trekke seg fra dette årets
deltakelse i Råholtdagene 2018.
Det er med tungt hjerte vi gjør dette, da EIF i 2016
var den opprinnelige igangsetteren av
Råholtdagene i samarbeide med AMFI Eidsvoll, Dal
IL og Bøn FK.
Det økonomiske utbyttet disse to årene har
imidlertid ikke vært tilfredsstillende, hverken i

OKT

forhold til ressursbruk eller resultatmessig i kroner
for klubbene.
Selv om Råholtdagene i seg selv har vært meget
positivt for sørbygda, blir dette dessverre
overskygget av at regnskapene viser underskudd.
EIF ønsker dere lykke til med arrangementet.
MVH Styret

7.

MØTEPLAN
Tirsdag, 23 November
Tirsdag, 19 desember (Nebbenes)
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

8.

NESTE MØTE – Tirsdag, 23 November
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

