
Møtereferat Hovedstyret FIF 15. mars 2021

Tilstede:
Marit
Ivar
Thomas
Sebastian
Synne
Angella

Frafall: Dag og Hege

Dagsorden:

● Velge referent
● Godkjenning av referat foregående styremøter
● Økonomi
● Forberedelser til årsmøte 2021
● Gaming
● Utleie av FIF-huset
● Eventuelt

Oppfølgingspunkter fra tidligere møter som
behandles i  senere møter:

Saksliste Ansvar Frist

06.21 Valg av referent

Thomas er referent for dagens styremøte

Thomas

07.21 Godkjenning av referat forrige styremøte

Referat fra 14. januar og 08. februar skal godkjennes.

Referatene godkjent med justering av referat fra 8.februar
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08.21 Økonomi
Bekreftelse på fritak for eiendomsskatt 2021 - Mottatt
bekreftelse ligger på disk
FIF har mottatt full kompensasjons dekning iht. søknad på
inntektstap komp.pakke 3.
Foreløpig driftsresultat pr. 28.feb 2021 er overskudd kr 168T

09.21 Forberedelse årsmøte 2021
- Dato for årsmøte 2021, frist 15.juni.

- Kan avholdes digitalt slik som i 2020.
- Foreslått første halvdel i mai, digitalt

- Årsregnskap 2020 sendt til revisjon
- Legges ut på disk

- Årsberetning 2020
- Gjennomgang av presentasjon,

årsberetning 2021. Legges ut på disk for
gjennomlesning av alle i HS.

- Diskusjoner om noen punkter,
innspill/kommentarer legges inn i
presentasjon, årsberetning.

- Budsjett 2021
- Innebandy og Styrke har det klart
- Håndball er snart  klare
- Fotball og Allidrett - uklart pr. møte

- Styre FIF
- 6 av 8 styremedlemmer er på valg

- Andre forslag til årsmøte
- Styresammensetning
- Kompensasjon til styre - lik komp?
- Medlemskontingent for alle grupper,

sats kr. 50,- ved innmelding siste måned
i året? Samme som for supporter-medl.

- Kompensasjon til trenere / frivillige i
gruppene fortsetter uendret.

Marit

10.21 GAMING

“Odden Gaming” - en alliansegruppe mellom FIF og NIF.

Sebastian og Ivar jobbet med å få det til i 2020.

Ble forskjøvet pga. Covid-19.

Vanskelig å lande noe god dato, blir ikke i mars 2021.

Kanskje mest realistisk like etter skolestart 2021, evt. en

høstaktivitet 2021. Det er klart til testing i Bjørnemyrhallen.

Målsetting om organisatorisk sammensetning første halvdel

2021. Ivar jobber med dette.

50 personer er nok til å ha første oppstart-stunt

Ivar og Sebastian holder FIF-styret løpende oppdatert.

Ivar
Sebastian



11.21 Utleie av FIF-huset
Avklaring i forhold til mulig langtidsutleie av klubbhuset.
Styret var enstemmig for å gå videre i dialog med mulig
leietaker. Endelig beslutning tas av FIF styret.

Eventuelt
FIF kan bli tøffere i kravet om at aktive må meldes inn i FIF
for å kunne delta i gruppe-aktiviteter. Det må være kult å
være medlem i FIF selv for barn og voksne.

Henvendelse angående salg av Ullmaks klær.
FIF kommer ikke til å selge dette i regi av klubben.

Hærverk i klubbhuset, vinter 2021
- To navngitte personer er identifisert
- FIF følger opp hærverket med vedkommende.

Neste styremøte – forslag uke 15, onsdag 14.4 -  kl 18.30 - 20.30

Fagerstrand 15.03.2021

Thomas H. Ulvestad
Fagerstrand Idrettsforening
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