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 Møtereferat Hovedstyret FIF 05 mai 2020   

  Tilstede: 
Marit, Angella, Synne, Hege, Sebastian, Dag Anders Ivar og 
Lene 
 

Frafall: 
Trine 
 

På grunn av koronasituasjonen ble møtet avholdt digitalt ved 
hjelp av Microsoft Teams.  

 
Dagsorden: 
 Godkjenning av referatet 
 Årsmøte – teknisk test 
 Årsmøte – gjennomgang av presentasjon 
 Eventuelt 

 
Oppfølgingspunkter fra tidligere møter som behandles i 
senere møter: 
 Felles kick-off for årets førsteklassinger til våren (sak 

29.19) 
 Smart Idrettsmat (sak 33.19) 
 FIFs lille røde (sak 7 fra møte 5.6.19) – bistand fra 

Akershus idrettskrets ? 
 Henvendelse badminton (sak 47.19 fra møte 21.11.19) 
 Klubbutvikling (fra styremøte 17.12.19) 
 Yoga på FIF (fra styremøte 17.12.19) 
 Brøyteavtale FIF-huset (sak 09.20 fra møte 30.01.20) 
 Oppdatering utleie FIF huset v/Ivar (sak 10.20 fra møte 

30.01.20) 
 Flerbrukshall (sak 11.20 fra møte 30.01.20) 
 Reforhandle avtalen med Nesodden kommune garderobe 

kjeller FIF-huset (sak 15.20 fra møte 30.01.20) 
 Spill kveld for ungdom (sak 12.20 fra møte 30.01.20) 

 

  

 Saksliste  Ansvar Frist 
 

28.20 Godkjenning av referat forrige styremøte (22.04 og 28.04) 
Ikke behandlet 
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29.20 
 

 
 

Årsmøte – teknisk test 

Marit hadde bestilt Office365 gjennom NIF. Vi forsøkte å logge 
på et test møte i Teams både som «interne» deltakere og som 
eksterne deltaker for å sikre at årsmøtet 06. mai kunne 
gjennomføres som planlagt på Teams.  

Alle fikk logget på og testen var vellykket.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

30.20 Årsmøte – gjennomgang presentasjon 
Presentasjonen til årsmøtet ble gjennomgått og det ble 
foretatt noen justeringer. Marit oppdaterer presentasjonen og 
sender ut til styret for siste gjennomgang i forkant av 
årsmøtet. 
 

 
 

Marit 
 

 
 

05.05 

31.20 Eventuelt 
Det ble besluttet å la permitteringsvarselet til den ansatte stå. 
Tas eventuelt opp til ny vurdering dersom vi kan gjenåpne 
treningsrommet i kjelleren samt utleie av FIF huset.  

  

 
Neste styremøte – det ble ikke avtalt dato for nytt styremøte 
 
 
Fagerstrand 06.05.2020 
 
Lene Østby 
Fagerstrand Idrettsforening 
 
 
 


