REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 22.05.2019
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

Anne Haugstulen

90 174 192 - ahaugstulen@gmail.com

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

Øivind Cock-Olsen

63 960 763- (Varamedlem hopp)

ØCO

X

Sak Beskrivelse
nr.
1. Klubbutvikling/Organisering

[Skriv her]

Ansvarlig Frist

Alle

Hovedfokus på dette styremøtet var å gå igjennom Handlingsplanen som ble besluttet
på årsmøtet for å sikre gjennomføring. Håndballen meldte tilbake at de har startet
arbeidet med handlingsplanen og fotballen meldte at de også har planene klare. - Det
ble gode diskusjoner og arbeidet med målene er godt i gang
Medlemstall: Totalt har vi registrert 820. Dette er opp 13 fra forrige periode.

2.

ØKONOMI:
Har foretatt nødvendige avsetninger i slik at regnskapene pr.30.04 skal reflektere de
aktiviteter og ikke minst kostnadselementer som inngår i perioden.
Totalresultatet pr.30.04 er dessverre ennå betydelig negativt, både i perioden og
akkumulert. Håndballgruppa har et pent overskudd, mens HS og FB foreløpig har underskudd.

[Skriv her]

RL

HS har imidlertid mottatt kr 100.000 som støtte fra Toten Sparebank i mai, etter å ha søkt om
midler i forbindelse med Løftet, dette er kjærkomment tilskudd.
Hovedstyret:
Inntekter kr 187.210 mot budsjett kr 102.200
Kostnader kr 456.678 mot budsjett kr 336.193 (bla. tilleggsregning på ca. 30.000 fra revisor) +
strøm
Resultat kr -269.469 mot budsjett kr -133.993
•

•

•

•

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 30.04 var kr 19.482. Har imidlertid kommet inn kr
100.000 som gave fra Toten Sparebank. Det som kommer inn av inntekter utover
er medlemskontingenter, husleie og komm.tilskudd i mai/juni. Skal også fakturere
en sponsoravtale verdt kr 75.000 nå i mai.
Strømkostnader
o Betydelig økning i våre strømkostnader både i forhold til budsjett og i fjor.
o Pr.30.04 kr 56.613 mot budsjett kr 35.000 (Pr 30.04 2018 kr 31.000)
Medlemskontingenter
o Pr.12.05 er det innbetalt kr 158.050, (til sammenligning i fjor kr 130.000)
o Utestående pr.12.05 kr 56.150
o Utfordring - hvordan skal vi verve nye medlemmer og skaffe mer penger til HS?
Likviditet noe presset pr 30.04, men bedre i mai

Fotballgruppa
Inntekter kr 524.507 mot budsjett kr 627.500 (Avvik på treningsavgifter, periodisering)
Kostnader kr 909.428 mot budsjett kr 943.407 (Spart på fyring)
Resultat kr -388.447 mot budsjett kr -310.073
•
•

•
•

Oppvarming og drift av kunstgressbanen
o Brukt kr 294.715, budsjett kr 350.000
Treningsavgifter
o Pr.12.05 er det innbetalt kr 193.700 (til sammenligning i fjor kr 172.670)
o Utestående pr.12.05 kr 79.500
o øk.ansv.sender ut liste til lagledere og ber de purre (diskre')
o Rate 2 sendes ut i slutten av mai
Sponsorinntekter: pr 30.04 kr 107.320. Skal faktureres mye i mai.
Likviditeten foreløpig tilfredsstillende og under kontroll

Håndballgruppa:
Inntekter kr 534.812 mot budsjett kr 579.000
Kostnader kr 441.677 mot budsjett kr 677.000 (periodisering av kostnader i budsjett)
[Skriv her]

Resultat kr 93.135 mot budsjett -98.800
Likviditeten i Håndballgruppa er eksepsjonelt bra, har lånt ut kr 75.000 til HS som skal
tilbakebetales 1.juli.
Vandrelag
Inntekter kr 5.185 mot budsjett kr 7.800
Kostnader kr 3.806 mot budsjett kr 9.767
Resultat kr 1.379 mot budsjett kr -1.967
Hopp (ingen tall foreløpig i år)

3. STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
Hodefokuset på styremøtet denne gangen var opprettelsen av en Styringsgruppe for BN
Bygg og anlegg for å sikre en sterk forankring i forhold til de oppgavene som skal
gjøres. Styringsgruppen ble besluttet og består av Leder Kai R, Nest leder Roger, DL
Fotball Roger og Økonomi Rolf. Prosjektleder er Leder Bygg og anlegg Eidsvoll stadion
Besluttet
Bjørn, som rapporterer til styringsgruppen
På Årsmøtet ble det besluttet å ta opp et lån inntil 750 000kr for å gi styret
handlingsrom. Toten Sparebank har innvilget lånet og Styringsgruppen skal sikre at
midlene ivaretas best mulig. Følgende saker er på listen over tiltak Styret vurderer å
iverksette som en del av Løftet
De to viktigste sakene videre er å få på plass sikkerhetsnett på fotballbanen mot
kiosken og sluttføring av salen (tak, lys og bord). En annen sak som det taes tak i er å få
sikret at ingen biler kan kjøre inn på hovedbanen, her mangler det noen planker. Bjørn
og Roger (nestleder) fikser dette til uken.

4. STATUS HÅNDBALL
Håndballsesongen er nå inne i cup fasen og neste store aktivitet er fellescupen i
Norges største cup. Hele 250 spillere/trenerteam reiser nedover med busser til
Fredrikstad i Pinsen. Andre aktiviteter er fastsettelse av treningstider og
sesongavslutning

JEP

5. STATUS FOTBALL
Fotballgruppa er i full aktivitet og det jobbes på alle fronter både i yngres og senior.
Vedlikehold av baner, klipping på Oppakern og arbeid med sponsorinntekter.
[Skriv her]

CJO

6. MØTEPLAN
•

Tirsdag 18 juni 19:00 – 21:00

Sted: EIF Stadion, klubbhuset hvis ikke annen beskjed blir gitt
9. • NESTE MØTE – Tirsdag 18 juni 19:00 – 21:00

[Skriv her]

