
 

 
 Møtereferat Hovedstyret FIF 28. mai 2020   

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

Frafall: 
 

Dagsorden: 
● Valg av referent 
● Godkjenning av referat foregående styremøter 
● Økonomi 
● 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 
 

32.20 Valg av referent 

Sebastian Melbye 

 

  

33.20 

 

 

 
 

Godkjenning av referat foregående styremøter 

Styremøtereferat fra 22. april godkjent 

Styremøtereferat fra 4. april godkjent 

Styremøtereferat fra 12.mai er under utarbeidelse. 
Godkjennes på neste styremøte. 

  

34.20 Økonomi 
Marit la frem foreløpige inntekter og kostnader for 2020 
Hovedpunkter: 
*FIF har mottatt 115 000 i Grasrotandel 
*Idrettsforeninge har fortsatt noen utestående 
medlemsavgifter som skal følges 
*Noe reduksjon i treningsavgifter som følge av COVID-19 
Oppstart av sponsorarbeid er nå igangsatt. Ingen innbetalte 
sponsormidler innbetalt til FIF i år. 
*Avklare innbetaling fra kommunen i forbindelse med 
garderobeanlegg og kommunens leieavtale med FIF. Marit  
skal følge opp dette til neste styremøte 
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35.20 Hjemmeside: 

*Synne, tar på seg overordnet ansvar for det redaksjonelle 
innholdet på FIF sine hjemmesider. Dette kan ta noe tid, men 
vi håper å få på plass en liten redaksjonsplan for hvordan vi 
kan bedre kommunikasjonen fra foreningen og gruppene ut til 
våre medlemmer. Sebastian skal bistå med teknisk assistanse. 

* Gruppelederne kommer til å ha eget ansvar for det 
redaksjonelle innholdet for sine grupper.  

* Sebastian lager en enkel brukerveiledning for å laste opp 
innlegg til hjemmeside for  

* Få et enkelt system for å tilgjengeliggjøre styrereferatene. 
for våre medlemmer. Sebastian ser på dette til neste 
styremøte 

 

 

 

  

36.20 Protokoll årsmøte og rapportering til NIF og  
* Marit skal sørge for å få det nye styret rapportert inn til Norges 
idrettsforbund. 
 
* Marit tar kontakt med hver gruppeleder for å gå gjennom 
rapporteringen til NIF og klargjøre denne. 
 
* Regnskapet er godkjent, så Marit skal legge inn søknad på 
momskompensasjon. 
 

 

 
 

 

 

37.20 

 

 

Styre mangler sekretær og politiattestansvarlig 
* Marit tar kontakt med Lena Olsen Henrik Bøkmann for å høre for å 
fylle politiattest politiattestansvarlig og sekretær. 
 
* Når disse rollene er fylt kommer styret tilbake med dato for 
ekstraordinært årsmøte. 

 
 

 

 

38.20 Kostnadsestimat kommunebudsjett 2021 
* Vedlikehold av tak i Bakkeløkkahallen holdes utenfor denne 
innspillsrunden.  
* FIF ønsker å spille inn forslag om at Bakkeløkkahallen skal 
være tilgjengelig for organisert idrett i helgene.  
*  Ivar tar ansvar for å sende inn FIFS innspill tild 
kommunebudsjett 2021. 
* Frist for å komme med kommuneinnspill er september. Fif  
har som mål å komme med innspill til første kommunemøte 
som er 3.juni. Innspill bør sendes inn senest tirsdag 2.juni  
* Angela og Synne tar på seg å samle inn innspill for 
vedlikehold i bakkeløkkahallen inventar/oppussing.  
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39.20 Sponsorarbeid  
* Det nye styret klapper inn Thomas, som skal ha  
hovedansvaret for videre sponsorarbeid. Styret skal plukke 
opp tråden med Henrik Bøkmann, som tidligere har sendt 
signaler om bistand/leverandøravtaler som kan bli  
innbringende for FIF på kostnads- og inntektssiden. 
 
 

  

40.20 Fokusområder 2020 
* FIF skal prioritere Rubhallen inneværende år. 
* Sponsorarbeid.  
* Få igang normal aktivitet i klubben etter COVID-19  
* Reforhandling av leieavtale for garderobeanlegg  
Marit prøver å opprette kontakt for å arrangere et møte før 
sommeren. Ivar Høvik blir med i møtet. 
* Ta utgangspunkt i eksisterende avtale - intern avklaring før 
forhandlinger fortsetter.  
 
 

  

50.20 Eventuelt 
* Marit hører med rektor på Myklerud for om det er muligheter for 
at FIF kan komme og presentere seg for fremtidens idrettsutøvere. 
* Personalsak unntatt offentlighet. 
* Rekruttering etter nedgang i aktivitet som følge av COVID-19 
* Åpning av Tuftepark, FIF ønsker offisiell åpning med mulig 

knorklipping. 
* Følge opp LAN/Gaming event for ungdom. Ivar og Sebastian tar  
dette videre til neste styremøte 
 

  

 
Neste styremøte – forslag Forslag kommer  
 
 
Fagerstrand 28.05.2020 
 
«Sebastian Melbye» 
Fagerstrand Idrettsforening 
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