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Møtereferat Hovedstyret FIF 17. november 
2020 
 Tilstede: 

Marit 
Dag Brede 
Ivar 
Thomas 
Sebastian 
Synne 

Frafall: 
Angella 
Hege 

Dagsorden: 

● Velge referent
● Godkjenning av referat forrige styremøte
● Økonomi, herunder søknad om støtte for tapte inntekter
● Egaming og LAN-kveld.

● BandyBane ute

● Hjemmeside

● Innmelding FIF
● Eventuelt

Saksliste Ansvar Frist 

65.20 Valg av referent 

Sebastian er referent for dagens styremøte 

66.20 Godkjenning av referat forrige styremøte 

Møtereferat fra 08.oktober 20. august og 12.mai godkjent. 

Lastes opp til disk ved første anledning  

67.20 Økonomi 
* Marit sender ut YTD data innen 5 dager.

Driftsresultat på 228T / 10T  fra Kiwanis er
ført inn som inntekt, denne flyttes over til balansen.
Faktureringsspørsmål vedrørende snømåking og Gjøfell drift
lagt død, avtaler er sagt opp. Thomas skal gå i dialog med
Espen Solvik på vegne og vedtak fra styre .
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68.20 Egaming og LAN-kveld. 

* Fått frigitt midler av kommunen 50T kroner 
* Odden gaming, arbeidskomite som skal drive med  e-post 
på tvers av klubbene på Nesodden med.  
* Kommunen skal stille med tilsynsvakt 
* Switcher er kjøpt inn og spillt. 
* Høre med idrettsforbundet om fordelingsnøkler og 
kryss-samarbeid med NIF. 

* Ivar går i dialog med Erik Pettersen, for å få på plass en 
avtale inn mot sommeren 2021  

*FIF Fokuserer på lan-eventet først, så jobber man parallelt 
med det organisatoriske arbeidet rundt Odden gaming, på 
vedtak fra FIF. 

  

69.20 BandyBane ute 

* Kommunen er ivrig 

* Det vil bli en kostnad med å klargjøre dekket, her bekrefter 

kommunen at de vil dekke egenandelen på banen 50T 

* Plasseringen blir ved parkeringsplass v/Bakkeløkka 

* Kommer opp i 2021 

* FIF sender mail til kommunen med søknad om plassering av bane 

og bekreftelse av kommunen og videreformidle denne bekreftelsen 

til pureplay. - Kommunen blir eier av anlegget.  

Ivar 
 

 

70.20 

 

 

Hjemmeside  

* Ny arbeidsgruppe med Synne i spissen, hjemmeside ut før 

2020 

 

* Terminer avtale med Nordstjerna. 

 

* Ta opp hjertestarteren med i serviceavtalen til kommunen 
  

 
 

 

 

71.20 Innmelding FIF 
Sliter med innmeldinger 
Vurderer supporter-medlem løsning, som rimeligere 
innmelding alternativ for folk som ikke nødvendigvis er så 
aktive. 
Innkalle til ekstraordinært styremøte. Vedtak om redusert 
kontingent 250. 
Ekstraordinært styremøte den 3. desember. Invitasjon ut 
søndag 22. november e-post og SMS.  
Klokkeslettet 19.30. 
 
Styremøte 3. desember 
 
 

  



 

 
Neste styremøte – forslag 03.desember 
 
Fagerstrand 17.11.2020 
 
 
«Navn referent» 
Fagerstrand Idrettsforening 
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72.20 Eventuelt 
Leieavtalen med garderobeanlegg videreføres i 2021 
Kommunen vil sette opp eget driftsbygg med toaletter i 
2021. 
 
Gå i dialog med kommunen med oppfølging av tidligere 
avtale. 
 

  

  
 

  

    

  
 
 
 
 

  


