REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 29.05.2017
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

Monica Hansen Berg

934 33 951 - monica.berg@moelven.no

MB

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Sak nr.
1.

2.

Beskrivelse
Godkjenning av forrige møte referat
Råholtdagene manglet i referatet, dette
legges til. Referatene skal nå legges ut
offentlig. Vi lager derfor referatet enda mer
beskrivende, enn dagens stikkordsform
Referatet legges frem for ny godkjenning på
neste styre møte.
RÅHOLTDAGENE
• 23-25 juni i samarbeid med Amfi
Eidsvoll, Bøn IF og EIF IF
•
•

Ansvarlig
MT

RL/KRH

Kjapp status fra arbeidsmøtet søndag RL/KRH
Alt i rute

Deltaker
X

X

Frist

Juni

•

Alle må reklamere for arrangementet

•

Disse dagene kan gi oss store
inntektsmuligheter og er en meget
viktig aktivitet for klubben.

Alle

Løpende

Neste arbeidsmøte 11/6-2017
STATUS GRUPPENE - SPORTSLIG OG SOSIALT

3.

FOTBALL
•
•

AB
Vellykket dugnad på stadion
Norgeshuscup i september – Hele 30
lag påmeldt allerede – Jobbes meget godt
av cup komiteen
• Den nye banen på stadion snart
spilleklar – Få samlet kampene på en
arena
• Mye aktivitet i alle aldersklassene
4.

HÅNDBALL
•

•

5.

BARNEIDRETTSANSVARLIG
•

9.

JEP
Treningstidene i Råholthallen er nå
fastsatt – En tidkrevende og vanskelig
kabal – Men, har fått til en god
fordeling
Fellescupen i Pinsen går nok en gang til
Fredrikstad og Trara skole – EIF drar av
gårde med 5 busser, nærmere 250
EIFere drar til Norges største cup

Monica har gjennomføre elæringsmodulen «Barneidrettens
verdigrunnlag som finnes på kurs
idrett.no

MBH

Utført

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)

•

Malerdugnad klubbhuset - Male vegg AB
og få opp klokka. Jobben er godt i gang og
ferdigstilles på neste dugnad 1 juni

Mai/Juni

•

Juni

Overdragelse speiderhytta ved
Skaubanen

KRH

•

10.

Møte Anders Sigerstad for å ferdigstille
overdragelsen

STATUS ØKONOMI, LOVER OG ETIKK

Økonomisk status
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Løpende

RL/KRH

Løpende

Inntekter: 1.488 mot bud kr 1128
(+360)
Overskuddet skyldes i hovedsak
lagsinntekter. Eliminert for disse vises
et underskudd på 100’, som i hovedsak
skyldes manglende innbetalinger av
treningsavgifter i FB. Dette følges opp
av FB
Kostnader: -1764 mot 1525 (-239).
Lagsavsetninger og ikke benyttede
midler til vedlikehold av anlegg, samt
mindre fyringskostnader av
kunstgressbanen
Resultat: -276 mot bud kr -396. HB
med +180 ☺
God likviditet på 1 691
Siste periode: Fått inn 50 000kr i
sponsor inntekter, 270’ utfakturert i
medlemskontingenter (100 innbetalt)
Medlemskontingent støttemedlemmer viser et utvalg på
700. Historisk har vi ca 40
støttemedlemmer og 20
familiemedlemskap (rabattert
medlemskap)
Utsikter Juni: Kommunalt tilskudd
(380’), Råholtdagene (kan bli bra..) og
Tine fotballskole (100’)

Sponsorplan
•

RL

Enighet om at vi må få dette viktige
arbeidet i gang
Avventer til at nye ressurser er på
plass etter Ekstraordinært Årsmøte
den 31 mai

Josh.Bygg -Norgeshus avtalen
•
•
•

11.

Avtalen ble gjennomgått og
avklaringers punkter besluttet
Gruppelederne lager plan for trykking AB/JEP
av logo innen mai
Gjennomføre møte og få avklaring og KRH
videre fremdrift på plass i samarbeid
med Johs.Bygg

Mai
1 Juni

•

Medlemsantall er rapportert for høyt KRH
på Årsmøte. Vi har ikke 1200
medlemmer. Pr 31.12 2016 var
medlemstallet på 737. Dette er nå
korrigert på våre web sider og meldt
inn til idrettskretsen.

Utført

•

Alle
Medlemsutvikling blir heretter
rapportert og fulgt opp i hvert
styremøte. For å følge utviklingen tett
og sikre komplette lister til enhver tid

Løpende

•

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

Løpende

•

Ekstraordinært årsmøte gjennomføres KRH
31 mai

31/05

•

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

Mai/Juni

KRH

STATUS KLUBBUTVIKLING
•

Neste Quiz kveld er 1.juni på
klubbhuset

01/06

•

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

13.

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

12.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt
NESTE MØTE – Tirsdag 13 Juni
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

