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 Møtereferat Hovedstyret FIF 8. oktober 2020   

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

Frafall: 
 

Dagsorden: 
● Valg av referent 
● Godkjenning av referat 
● Oppdatering fra gruppene 
● Hjemmeside 
● Protokoll årsmøte og rapportering til NIF 
● Styre mangler sekretær og politiattestansvarlig 
● Kostnadsestimat meldt inn til kommunebudsjett 2021 
● Sponsorarbeid 
● Fokusområder 2020  
● Eventuelt 
 

 
 

 

  

 Saksliste  Ansvar Frist 
 

54.20 Valg av referent 

Sebastian Melbye 

 

  

55.20 

 

 

 
 

Godkjenning av referat foregående styremøter 

Styremøtereferat fra 28. mai godkjent. 

Styremøte fra 12. august skyves over til neste gang 

Styremøtereferat fra 20. august legges ut og skyves over  

Styremøtereferat fra 10.september 2020 godkjent 

 

  

56.20 Oppdatering fra gruppene 
Allidretten: Generelt bra, mindre antall barn maks 12 på  
treninger. To grupper 2014, 2016. Ny gruppe skal dannes for 
barn født i 2017. 22 aktive. Badevaktkurs utsettes til januar. 
Innebandy: Herrelaget har vært litt missfornøyd fått til  
løsning med styrkegruppa.  
Gutter 16 laget er i ferd med å oppløses. Vurderer å bygge  
opp noe fast eller trekke hele laget.  
Ser på en løsning med styrkgruppa for å beholde gruppene. 
Håndball: Gruppa går bra, prøver å rekrutere noen nye 

mødre  
som trenere. 55 medlemmer. 
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Fotball: 2011-laget har gått i oppløsning. Kommunikasjonen  
med NIF har vært trarurig. Gruppene er oppe og går av seg  
selv. Det som blir utfordring nå er for de eldre gruppene hvor  
det ikke arrangeres cup etter serien. Fotballen kommer til å  
melde på lage på futsall serien. Har ikke fakturert  
treningsavgift i år.  
Styrke: Gruppa går bra 40 medlemmer. Corona-tiltakene blir 
fulgt. Det har ikke vært kapasitetsproblemer. 
 
 
  
 
 

57.20 Økonomi 

Driftsinntekter NOK 573T, Driftskostnader NOK 371T, 
Driftsresultat NOK 202T. 

Inntekter:  
Mer grasrotandel og medlemskontingent enn det. 

Kostnader: 
Noe økninger på faste kostnader (nettverk, strøm og vakthold 
i forhold til budsjettet) 

Styret godkjenner fordelingen av inntekskompensasjonen 
relatert til Covid 19. Tapte inntekter fra fagerstranddager 
føres mot HS. 

Styret bestemmer: Treneravgiften står hos alle grupper, men 
fotballgruppa gir en liten reduksjon som følge av redusert 
tilbud. 

 

  

58.20 Kioskløsning 
Innebandy og Håndball tar en prat og ser om de kommer til en 
enighet om en felles kioskløsning. Dersom det er noe resten av 
styret bør være med på, så tas det på neste styremøte. 
Fotballgruppa er i utgangspunktet ikke med på den avtalen.  
Sjekker ut tilbudet https://toogoodtogo.no/ 

 

 
 

 

 

59.20 

 

 

Politiattest 
* Ansvarlig: Marit NH 
* Gruppelederne må komme med oppdatert oversikt over trenere, 
oppmenn og gruppestyrer etc. ∫ 

 
 

 

 

60.20 Support butikk 
Thomas tar et ekstra kikk til hvor lett det er å sette opp  
denne support butikken frem til neste møte. Marit fortsetter  
å purre på energihuset.  

  

https://toogoodtogo.no/


 

 
Neste styremøte – 17. november  
 
Fagerstrand 08.10.2020 
 
Sebastian Melbye 
Fagerstrand Idrettsforening 
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61.20 Leieavtale med kommunen 
* Nesodden kommune ønsker å sette opp et  
driftsbygg/garderobeannlegg og ønsker å reforhandle/si opp  
nåværende leieavtale med FIF.  
 
* FIF ønsker innsyn i prosjektet. 
* FIF ønsker å videreføre avtalen  
 

  

62.20 Bandybane - ute 
Formannskapet har godkjent å støtte FIF med 37500 og 
ønsker møte med FIF for å avklare praktiske ting rundt videre 
fremdrift. 
Marit tar kontakt med kommunen. 
Må starte denne prosessen på nytt. 
Ivar og Angella tar en prat med Lundqvist. 
 
 

  

63.20 Hallprosjekt 
* Hallprosjektet blir en del av ny skolestruktur som behandles i  
kommunstyret på nyåret 2021  
 
* Marit følger opp  

  

64.20 Eventuelt: 
Hjemmeside: Nordstjerna: Sebastian følger opp 
Faktura Gjøfell: Marit tar kontakt å spør etter underlag. 
Treningstider: Marit Sender ut oversikt over ledige tider, så  
avtaler styret internt, så stiller vi hallen tilgjengelig til andre  
aktiviteter 

  


