REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 10.04.2019
Navn
Kai Robert Halberg

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

Initialer Deltaker
KRH
X

Roger Slaatbraaten

465 06 984 – nestleder@eidsvold-if.no

RS

X

Carl Jørgen Owre

977 34 193 – leder.fotball@eidsvold-if.no

CJO

X

Jan Erik Pedersen

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

JEP

X

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Deltagere utenom styret
Rolf Lie

916 33 204 - okonomi@eidsvold-if.no

RF

X

Bjørn Nordvik

95 865 719 - drift@eidsvold-if.no

BN

X

Roger Halberg

47 600 755 – dlfotball@eidsvold-if.no

RH

X

Sak nr.
1.

Beskrivelse
Klubbutvikling/Organisering
Årsmøtet
Etter Årsmøtet 2019 har vi ny
styresammensetning. Leder er uendret,
Nestleder fortsetter i styret, men nå som
Leder for fotballgruppa. Roger
Slaatbraaten går fra rollen som
styrerepresentant til Nestleder. Styret er
redusert til 6 personer (Leder, nestleder +
de fire gruppelederne (Håndball. Fotball,
Vandrelag og Hopp). Leder økonomi, Daglig
Leder fotball og Leder bygg og anlegg

Ansvarlig
Alle

Frist

deltar på hele eller deler av møtene, men
har ikke stemmerett.
Medlemstall: Totalt har vi registrert 807

Status «Løftet»:

Målsetningen med prosjekt «Løftet»: EIF
skal være en klubb med klare målsetninger
og trøkk som fører oss mot visjonen: «En
klubb å være Stolt av!» Med det mener vi
en klubb som tørr satse innenfor
forsvarlige økonomiske rammer.
Uti fra denne hovedmålsetningen satt
styret opp følgende hovedpunkter frem til
neste Årsmøte i mars 2020:
•
•
•
•

•
•

Medlemsvekst: Fra 800 til 1000
medlemmer
Medlemmer som har betalt
medlems og treningsavgift
Alle tillitsvalgte har gyldige
Politiattester
Øke inntekter: Sponsorer – Grasrot
andelen – Utleie – Andre
inntektsbringende tiltak
Sikre at vi har systemer som er
effektive og dekker våre behov
Representativ klubb (System og
prosesser på plass, rent og pent,
trygt, moderne fasiliteter, stolte
folk)

Styret arbeider for å etterleve den
besluttede handlingsplanen som ble
fremlagt og vedtatt på Årsmøtet 2019
Barneidrettsansvarlig:
Roger Halberg er valgt inn som ny
Barneidrettsansvarlig for klubben
Politiattester:
Leder av klubben er ansvarlig, og har
delegert ansvar til gruppelederne som
følger opp sine tillitsvalgte. Vi benytter
eget register til å følge opp og dette
rapporteres på styremøtene. Avvik
rapporteres og følges opp av
gruppelederne

2.

ØKONOMI:
RL
Totalresultatet pr.31.03 er dessverre
betydelig negativt, både i perioden og
akkumulert. Men nå har vi lagt bak oss den
mest tyngende perioden med bla. fyring og
vedlikehold av kunstgressbanen, samt
utskifting av gulv i salen. Håndballgruppa
har et pent overskudd, men jeg regner med
at fotballgruppa haler kraftig innpå etter
hvert 🙂
Hovedstyret:
Inntekter kr 151.600 mot budsjett kr
152.900
Kostnader kr 360.291 mot budsjett kr
292.855 (bla. tilleggsregning på ca. 30.000
fra revisor)
Resultat kr -208.631 mot budsjett kr 139.955
•

Vedlikehold:
o La nytt gulv i mars, kostnad
kr 88.280. Ble veldig bra,
men nå er nesten hele
vedlikeholdsbudsjettet
brukt opp. Det merkes også
på likviditeten i Hovedstyret,

•

hvor kontantbeholdningen
pr 31.03 var kr 42.119. Det
som kommer inn av
inntekter utover er
medlemskontingenter,
husleie, sponsorinntekter og
komm.tilskudd i mai.
Medlemskontingenter
o Pr.08.04 er det innbetalt kr
127.500, (til sammenligning
i fjor kr 22.000 )
o Utestående kr 92.150
o Utfordring - hvordan skal vi
verve nye medlemmer og
skaffe mer penger til HS?

•

Likviditet noe presset

Fotballgruppa
Inntekter kr 401.743 mot budsjett kr
471.250 (Avvik på treningsavgifter,
periodisering)
Kostnader kr 723.323 mot budsjett kr
756.205 (Spart på fyring)
Resultat kr -321.580 mot budsjett kr 284.955
•

•

Oppvarming og drift av
kunstgressbanen
o Brukt kr 294.715, budsjett kr
350.000
Treningsavgifter
o Pr.08.04 er det innbetalt kr
154.000 (til sammenligning i
fjor kr 110.000)
o Utestående kr 141.150

•

•

•

Sponsorinntekter tikker inn, pr
31.03 kr 107.320. Ennå er det mye
som ikke er fakturert da EIF er i ferd
med å bli momsregistrert.
Mottok i mars komm.støtte til drift
av kunstgressbanen (Kr 85.000) +
betaling for vakthold i Råholthallen
1.halvår (kr 60.000)
Likviditeten foreløpig
tilfredsstillende og under kontroll

Håndballgruppa:
Inntekter kr 505.157 mot budsjett kr
512.000
Kostnader kr 422.930 mot budsjett kr
598.750 (periodisering av kostnader i
budsjett)
Resultat kr 82.237 mot budsjett -86.750
Likviditeten i Håndballgruppa er
eksepsjonelt bra
Vandrelag
Inntekter kr 1.745 mot budsjett kr 5.800
Kostnader kr 800 mot budsjett kr 7.150
Resultat kr 945 mot budsjett kr -1.350
Hopp (ingen tall i år)

3.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
•

Bjørn løftet problematikken rundt BN
uklare roller og ansvar. Enighet om
at dette må vi ta tak i for å sikre
effektiv drift og trivelige lokaler.
Det ble avtalt et oppfølgingsmøte
uken etter for å grave dypere og
finne løsning.

•

•

•

4.

Det ble besluttet å sikre med nett
mot kiosken. Dette haster spesielt
farlige situasjoner oppstår ved Alagskamper når spillerne varmer
opp og klinker til. Flere nesten uhell
ved at folk står å prater gjerne med
en varm kaffekopp og ikke aner hva
som kan treffe dem. Ikke minst
barn er utsatte. Fremdrift følges
opp i neste møte
Årets vårdugnad er planlagt og
fotballen stiller med mange
personer. Fotballgruppa stiler med
drikke og frukt
Løftet: Bjørn er avhengig av midler
for å fortsette Løftet. Ferdigstillelse
av Salen er pri. 1. Videre
prioriteringer gjøres i HS. Ved
innvilgelse av lånet vil tak, lys og
møblement være på plass etter
sommeren

STATUS HÅNDBALL
JEP
Håndballsesongen for seriespill er
avsluttet, det betyr mindre aktivitet i
Råholthallen. Men, fortsatt stor aktivitet
med påmelding til neste års seriespill for
alle lag, 1 mai cup og Fredrikstad cup. Men,
alt er i rute og håndballen har kontroll
Bring kvalik
Det er besluttet å melde på et guttelag til
Bring kvalik, dette er kostbart så man
trenger sponsormidler ved f.eks reise til
Tromsø. Håndballstyret ville informere
Styret om dette og Jan-Erik fortalte hva de
tenkte å gjøre.
Styret hadde ingen anmerkninger til dette,
så lenge man forholder seg til de
hovedavtalene som er gjort på
sponsorsiden. Styret ønsker gutta og
trenerteamet lykke til med kvalik etter
sommeren.

5.

STATUS FOTBALL
CJO
Carl Jørgen fortalte litt om
styresammensetningen og erfaringene så
langt. Oppsummert så er det en gryende
optimisme og man ser allerede resultater
av ny organisering både på admin, men
ikke minst på den sportslige siden.
Vårdugnad og sikring mot kiosken, samt
sikring mot at kjøretøyer kan komme seg
inn på hovedbanen ble diskutert.
Mye arbeid legges ned nå ved
sesongoppstart og man ser at det er en del
rutiner som må komme på plass til neste
sesong. Med en Daglig Leder er alt mye
enklere og man merker at ting går
smidigere enn tidligere (alt fra jakker til
trenerapparat, nøkkelbrikker til nye
trenere/oppmenn, ny kioskansvarlig på
plass, cup komiteen på plass etc.).

6.

En stor bekymring er forsøplingen på
stadion, her vil skolen bli kontaktet. Det må
også lages prosedyrer som ikke er basert
på tilfeldighet. Stikkord her er å etablere
en dugnadsgruppe for fotballen, kombinert
med å se på hvilken rolle Vaktmester skal
ha rundt tømming av søppelkassene og
grov rydding
MØTEPLAN
Onsdag 23 mai 19:00 – 21:00
Tirsdag 18 juni 19:00 – 21:00

9.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke
annen beskjed blir gitt
NESTE MØTE – Onsdag 23 mai

