REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 19.12.2017
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

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

X

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

X

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Sak nr.
1.

2.
Besluttet

Besluttet

Beskrivelse
Godkjennelse av forrige møtereferat.

Ansvarlig
MT

Enstemmig godkjent
Klubbutvikling

Alle

Årets spiller og ildsjel + årets innsatspokal
• EIF innfører innsatspokal for håndball Alle
og fotball for spillere over 13 år
• Kriterier må beskrives og informasjon KRH
sendes ut via gruppelederne og EIF
WEB/FB
• EIF innfører også pokal til årets ildsjel
KRH

X

Frist

Jan

Jan

•

Kriterier må beskrives og informasjon
sendes ut via gruppelederne og EIF
WEB/FB

STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT

4.

FOTBALL
Kun en liten status oppdatering på denne
juleavslutningen

•
•
5.

Sesongen er over, men nå starter
arbeidet med neste års sesong.
Få i gang baner, trener osv

HÅNDBALL
Kun en liten status oppdatering på denne
juleavslutningen

•
•
6.

JEP

Sesongen i god gang.
Nå setter vi i gang med vårsesongen

HOPP
Kun en liten status oppdatering på denne
juleavslutningen

•
•

7.

AB

EF

Etter stor dugnadsinnsats er gruppa
igjen klar for å tilby skilek og hopp
skole på Dal
Informasjon om oppstart legges ut på
EIF sine Web sider og det oppfordres
til at alle deler denne informasjonen
på sine FB sider

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
•
•

CJO
Hus-styret godt i gang med
oppussingen av klubbhuset
KRH
På kjøkkenet er vegger og tak
ferdigmalt. Dør og vinduer gjenstår og
er planlagt ferdigstilt i romjulen

•

Gangen og toalettet oppe er ferdig
malt
Dører (inngangsdør, dør toalett,
kjøkkendør, dør inn til lager og de
dobledørene inn mot vaktmester)
males tre strøk i romjulen
Tak og vegg i trappen ned til kjeller
skal ferdigstilles i romjulen. Roger tar
ansvar for dette, samme med Kai R.
Innkjøp av kjøkken utstyr, service,
glass og bestikk er utført av Monica
Trana og Monica B. Hansen
Innkjøp av ny komfyr og fjerning av
den gamle er utført av Carl Jørgen
Bjørn Nordvik har fjernet
skap/kaffemaskin og ordnet med
malerutstyr
Monica B Hansen har kjøpt inn og
montert ny kjøkkenbenk. Gir ekstra
lagringsplass og ekstra arbeidsflate
Plater over vask/under skap på
kjøkken, kjøpes inn og monteres
Gardiner fjernes og film legges på
vinduet på toalettet
Pris for nye møbler i salen innhentes
og styret beslutter innkjøp

KRH

•

Solskjerming til vinduene i sal og
kontor bestilles og monteres av
leverandør i løpet av januar/februar

KRH

•
•

I 2018 skal salen og kontoret males
Gruppene skaffer 8 stk. hver til
maledugnadene 6-8 februar

CJO

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

8.

KRH

RS

MT/MBH
CJO

MBH

KRH
KRH
CJO

AB/JEP

Årsmøte sak: Legge frem forslag om å KRH
legge ferdigmalte takplater og nytt lys i
salen da dette er en dyr kostnad
Avklare monteringskostnad for tak før
årsmøtet, da dette krever fagkunnskap CJO

MØTEPLAN
Tirsdag, 23 januar
Tirsdag, 20 februar

Tirsdag, 20 mars
Onsdag, Årsmøte 21 mars
Alle møtene 1900-2100

9.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt
NESTE MØTE – Tirsdag 23 januar
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

MT
Alle

