REFERAT - HOVEDSTYREMØTE 26.02.2019
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

Jan Erik Pedersen

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

JEP

Monica M Trana

901 81 003 - kontakt@eidsvold-if.no

MT

Monica Hansen Berg

934 33 951 – styremedlem1@eidsvoll-if.no

MB

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

X
X

X

Deltagere utenom styret
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
Medlemstall
•

Totalt har vi registrert 797 medlemmer i Klubb
admin denne måned

Årsmøtet
•
•

Pokaler og gavekort til vinnere av ildsjel og
innsatspokal (fotball og håndball) er ordnet
Kandidater ble diskutert og Styret/gruppene
kårer «vinnerne» ved neste styremøte

Ansvarlig
Alle

Frist

•
•
•
•

2.

Utkast til Årsrapport ble gått igjennom og
arbeidet så langt «godkjent»
Utkast til handlingsplan ble også sett på og
godkjent
Når Årsberetningen er ferdigstilt så sendes den
ut til styrets representanter for endelig
godkjenning
Alle praktiske formål ble diskutert og styret har
kontroll på gjenstående aktiviteter

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

RL

Vi har kontroll
Det ble også besluttet en ny fordelingsnøkkel på
sponsoravtaler som berører hele klubben. Den gruppen
som lander avtalen får en salgskompensasjon. Deretter
fordeles midlene likt mellom håndball og fotball som i
dag. Nytt er at hovedstyret også vil få en andel av
fellesavtalene. Endelig satser vil bli fastsatt senere

3.

STATUS BYGG OG ANLEGG (DRIFT / UTVIKLING)
•

•
•

Klubben har et etterslep på vedlikehold, enighet BN
om at Styret legger frem innstilling om
lånebevilgning på Årsmøtet slik at styret har
handlingsrom til å vedlikeholde bygningene
våre
Arbeidet med nytt gulv i salen er påbegynt og
vil ferdigstilles i løpet av uken
Resultatet så langt ser veldig bra ut

4.

Håndball
•

•
•

•

•

5.

JEP
Etter en liten ferien (vinterferie) så er
håndballen i full gang, idag avholdes det trener
og oppmanns møte for å få status fra lagene,
samt planlegging av neste sesong osv.
Økonomisk så har vi god kontroll - og budsjettet
for 2019 er klart og kan legges frem til
godkjenning på Årsmøtet
De første lagene begynne med kamper på
torsdag (borte) etter vinterferien og de første
kampene etter ferien i hallen, spilles lørdag hvor det da går "slag i slag" etter dette.
Torsdag 7. mars er det en historisk dag i EIF
håndball sin historie og den finne sted i
Råholhallen, for første gang har et EIF lag klart å
komme til semifinale i regionscup'en.
Det vårt G15 (2003) lag som står for dette, det
er en liten "fjær i hatten" for gutta å klare dette,
som det eldste guttelaget på Øvre Romerike og
en lit spillestall - 10 stk (de spiller mot lag som
har 20-30 spillere, 2-3 lag)
De får en tøff kamp - hvor de møter fjor årets
vinnere av cup'en i 2003 klassen, Ski. (er vel ett
av Norges best 03 lag, vunnet nesten alt de
deltar på) - men gutta slo de i desember i
Unisport cup - så mulighetene finnes.
For de som ønsker å se kampen og støtte våre
gutter, så spilles kampen 7. mars kl. 19:30 i
Råholthallen.
Ellers jobbes det med årlig- og årsmøte, samt
planlegging og bestilling av fellescup (Fr. cup i
pinsen) - samt planlegging av neste sesong, med
plan rundt påmelding av lag osv.
Styrets sammensetting (da sportslig leder har
trukket seg og nestleder er på valg, men ønsker
ikke å fortsette i den rollen) jobbes også med
ny styresammensetning.
Det vil bli gjort noen interne rokkeringer for å
dekke opp en av disse rollene, samt at aktuelle
kandidater er forespurt for de ledige styre
vervene (både formelle og funksjons vervene)

FOTBALL
•

KRH/RL/CJO
Fotballgruppa ønsker flest mulig av våre
tillitsvalgte på det årlige møte hvor
Årsrapporten for 2018 legges frem. Det sendes

•

•

•

•

•

•

6.

derfor ut et skriv om pliktig oppmøte til møtet
den 5 mars
Fotballgruppa mangler 2 av fire styreverv, mest
kritisk er mangel på ny leder. Her må
fotballfamilien legge hodene sammen og finne
de rette kandidatene
Med Daglig leder for fotballen på plass, ny
sportslig organisering og leder for bygg og
anlegg på plass ligger alt til rette for et nytt
fotballstyret.
Flere kandidater ble diskutert og styret jobber
videre sammen med valgkomiteen for å finne
rett personer
Daglig leder gav en status på de sponsorene han
jobbet med og det var en imponerende liste.
Mest spennende var en større sponsor som vi
håper å lande for hele klubben i løpet av denne
uken
Videre fortalte han om måten han arbeider på i
organisasjonen. Alt fra inndriving av
treningsavgifter, verve flere medlemmer til
grasrotandelen, til anskaffelser av treningstøy
etc. DL er på stadion flere ganger i uken, slik at
man kan avklare saker direkte
Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet
Daglig leder har gjort så langt

MØTEPLAN
Tirsdag 12/3
Forberedelse Årsmøte 18 mars 19:00 – 21:00
Årsmøte onsdag 20/3
Alle møtene 1900-2100
Tirsdag 2 april 19:00 – 21:00
Tirsdag 16 april 19:00 – 21:00
Tirsdag 21 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 – Tirsdag 12 mars
•
•

Innkalling kommer fra sekretær
Gi beskjed om du ikke kan stille

