REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 22.01.2019
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

RH

X

Roger Halberg

Monica M Trana

901 81 003 - kontakt@eidsvold-if.no

MT

X

Monica Hansen Berg

934 33 951 – styremedlem1@eidsvoll-if.no

MB

X

Roger Slaattbraaten

465 06 984 – styremedlem2@eidsvold-if.no RS

Edgar Fossheim

90 507 840 - edgar.fossheim@outlook.com

EF

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

AH

Bjørn Nordvik

95 865 719 - drift@eidsvold-if.no

BN

Sak nr.
1.

Beskrivelse
Årsmøte
Styremøtet hadde i dette møtet hovedfokus
på forberedelser til årsmøtet.
Oppgaver ble delegert for å sikre et vellykket
møte. Alt fra trykking av materiell, innkjøp av
innsatspokaler, innstillinger på innsats og
ildsjel, innstilling på valgkomitee, innmelding
av saker til årsmøtet fra styret o.s.v
Årseretningen ble diskutert og ansvar for
videre arbeid avtalt. Beretningen er viktig for

Ansvarlig
Alle
KRH

X

X

Frist

klubben og det krever mye jobb for å få alt i
henhold til krav og den standard som styret
har besluttet at den skal ha. Styreleder
fortsetter arbeidet med sammenstilling og
legger frem endelig utkast på neste styremøte

2.

Klubbutvikling:
Virksomhetsplanen

KRH

Utkast ble gjennomgått og endringer ble
besluttet. Styreleder fortsetter arbeidet med
sammenstilling og legger frem endelig utkast
på neste styremøte
Medlemstall

•

3.

o Synkronisering mellom
sytemene fungerer fortsatt ikke
opptimalt.
o Bestemt at det skal være bare
ett system
Antall medlemmer totalt ligger på
rundt 800 som den har gjort den siste
tiden

ØKONOMI:
Rolf gikk igjennom status på alle gruppe
budsjetter, samt HS.
•
•
•
•

Hoppgruppa gikk i minus men det var
budsjettert
Håndball-overskudd
Fotball- underskudd men ikke ferdig
Hovedstyret- underskudd, mye
grunnet oppussing

Øke utleie prisen med 500 kr pr dag og 1000
kr for hele helga
3.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
•

Hovedfokus på innstillingen til
Årsmøtet rundt midler til videre
oppussing og utvikling av Eidsvoll
stadion var hovedsak denne gangen

BN

•
•
•
4.

Mye smått å ta tak i, bla noe
bordkledning som må byttes
Få ny tilstands rapport
Gulvet i salen byttes i februar

Håndball
•
•
•
•

5.

JEP
Full fart, god aktivitet
Ny inngang i hallen er på
begynt
2 dommere er sendt til Alta i år
også på en stor turnering der
SPU spillere- J13 -2 stk, G13- 2
stk, J14- 2 stk, J15- 1 og G15- 1
stk

Fotball
Ingen spesielle saker å rapportere.
Arbeidet med å få på plass en ny Leder
til årsmøtet pågår for fullt. Ny daglig
leder har gjort en strålende jobb så
langt og skaffet flere interessante
sponsor muligheter som det arbeides
videre med.
Jakker til trenerteamene er under
arbeid og vil bli levert om ikke så
lenge.
DL bruker mye tid nå i starten på å bli
kjent med trenerteamene inklusive Alaget, samt andre nøkkel ressurser i
kubben
Mye positivt på gang

6.

MØTEPLAN
Tirsdag 19/2
Tirsdag 12/3
Årsmøte onsdag 20/3
Alle møtene 1900-2100

9.

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen
beskjed blir gitt
NESTE MØTE – Tirsdag 19 februar

•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

