REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 18.06.2019
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

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Øivind Cock-Olsen
Anne Haugstulen

63 960 763 (Varamedlem)
90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

ØCO
AH

X

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. Beskrivelse
1.
Klubbutvikling/Organisering

[Skriv her]

Ansvarlig Frist

Alle

Besluttet: For å sikre enda mer trøkk på at alle medlemmer betaler
medlemsavgiften ble det besluttet at gruppene må dekke inn 50% av
de tapte inntektene til hovedstyret.
Medlemstall: Totalt har vi registrert 821

2.

ØKONOMI:
Vedlagt er regnskaper for gruppene samt konsolidert pr 31.05.19
Nødvendige avsetninger er gjort pr 31.05, gitt at opplysninger om
forpliktelser er oppgitt.
Totalresultatet pr.31.05 er negativt, men foran budsjett takket være
håndballgruppa som har lagt bak seg 5 bra måneder.
Hovedstyret:
Inntekter kr 330.610 mot budsjett kr 256.500 (Støtten fra Toten
Sparebank kr 100.000)
Kostnader kr 489.442 mot budsjett kr 366.482
Resultat kr -159.214 mot budsjett kr -109.982
•

[Skriv her]

Medlemskontingenter

RL

Pr.13.06 er det innbetalt kr 166.700, (til sammenligning i
fjor kr 145.000 )
o Utestående pr.13.06 kr 53.950
o Utfordring som står: hvordan skal vi verve nye medlemmer
og skaffe mer penger?
Likviditet fremdeles noe presset, men nå kommer komm.midler.
o

•

Fotballgruppa
Inntekter kr 710.529 mot budsjett kr 853.750 (Avvik på
treningsavgifter, periodisering)
Kostnader kr 1.162.575 mot budsjett kr 1.098.708
Resultat kr -456.323 mot budsjett kr -248.917
• Treningsavgifter
o Pr.13.06 er det innbetalt kr 253.400 (til sammenligning i
fjor kr 199.620)
o Utestående pr.13.06 kr 242.700 (Rate 2 er nylig sendt ut)
• Sponsorinntekter: Står igjen å fakturere en del, venter på
godkjenning mva.
• Likviditeten foreløpig tilfredsstillende og under kontroll
Håndballgruppa:
Inntekter kr 746.313 mot budsjett kr 619.000
Kostnader kr 580.542 mot budsjett kr 773.150 (periodisering av
kostnader i budsjett)
Resultat kr 165.771 mot budsjett -154.150
Vandrelag
Inntekter kr 8.584 mot budsjett kr 10.700
Kostnader kr 8.586 mot budsjett kr 11.833
Resultat kr -2 mot budsjett kr -1.133
Hopp
Inntekter kr 34.065 mot budsjett kr 33.000
Kostnader kr 66.301 mot budsjett kr 62.000
Resultat kr -32.235 mot budsjett kr -29.000

3.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
Hodefokuset på styremøtet denne gangen var gjennomgang av de to BN
prosjektene: sikkerhetsnett og del tre av salen.
•
•

[Skriv her]

Sikkerhetsnett mot kiosken, arbeid starter onsdag denne uke.
Estimert kostnad 20 000kr
Oppussing Salen: Besluttet å iverksette utskiftning av tak, lys
og bord i løpet av juli og august

•
•
•

4.

Estimert kostnad 250 000kr
Prosjekt leder er Bjørn Nordvik som rapporterer til
styringsgruppen
Alle prosjekt legges frem av styringsgruppen for godkjenning
av hovedstyret

Besluttet

STATUS HÅNDBALL
Se vedlegg nederst i dokumentet

5.

Besluttet

JEP

STATUS FOTBALL
Fotballgruppa viste frem noen tanker og ider rundt rødgrusbanen som CJO
ligger ved stadion. Det hadde vært flott å få til en bane for de minste
her, kanskje med kunstgress. Fotballgruppa jobber vider med planene.
Carl Jørgen kunne ellers rapportere om full aktivitet og en svært
vellykket A-kamp i lokaloppgjøret mot ETF. Mange tilskuere, innløp av
spillere og gode kroner i klubbkassa.

6.

MØTEPLAN
•
•
•
•
•

9.

Tirsdag 27 august 18:00 – 20:00
Tirsdag 24 september 18:00 – 20:00
Tirsdag 29 oktober 18:00 – 20:00
Tirsdag 26 november 18:00 – 20:00
Tirsdag 17 desember 18:00 – 20:00

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen beskjed blir gitt
• NESTE MØTE – Tirsdag 27 august 18:00 – 20:00

Vedlegg:
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