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Møtereferat Hovedstyret FIF 20 august 2020 
 Tilstede: 

Marit 
Dag Brede 
Ivar 
Thomas 
Sebastian 
Synne 
Angella 

Frafall: 
Hege 

Dagsorden: 

● Velge referent
● Godkjenning av referat forrige styremøte
● Økonomi, herunder søknad om støtte for tapte inntekter
● Back to school
● Presentere TidyPay løsning for kiosk
● Henvendelse angående frisbee golf
● Klubbtiltak
● Politiattest
● Hallprosjekt
● Eventuelt

Saksliste Ansvar Frist 

39.20 Valg av referent 

Sebastian er referent for dagens styremøte 

40.20 Godkjenning av referat forrige styremøte 

Møtereferat fra 28. mai godkjent. Styremøte fra 12.05 blir 

ferdigstilt og tatt med til godkjenning i neste styremøte 

41.20 Økonomi, herunder søknad om støtte for tapte inntekter 
Marit la frem foreløpig inntekter og kostnader for 2020 
Hovedpunkter: 
* FIF har fortsatt møttatt 115 000 kroner i Grasrotandel
* Inntektene fra Medlemskontigent har møtt budsjett
* Faste driftskostnader er fakturert
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* Ny melding fra idrettsforbundet som kan få innvirkning på 
økonomien for klubben og gruppene se punkt 54 
 

42.20 Søknad om støttemidler for idrettslag 

Ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar: 
*FIF Kan søke om dekke for tapte inntekter relatert til tapte 
inntekter i kiosk eller annen gruppeaktivitet som er avlyst som følge 
av COVID-19 
* Gruppelederne bes om å lese seg opp på pakkeløsningen og 
komme med et estimat på hva deres grupper kan søke om.  
* Tidsfrist for søknad 15.september 
* Internfrist for å ferdiggjøre hovedsøknad 10.september(Et utkast 
fra alle grupper). 
* Linker: 
https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/viktig-informasjon-t
il-frivillige-lag-og-organisasjoner-ny-krisepakke-for-frivilligheten-er-k
lar.226174.aspx 
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/  

 

  

43.20 Back to school 
FIF Skulle egentlig være med på Back to school, et arrangement i 
regi av FAU den 3. september, men som følge av ytterligere 
COVID-utbrudd, så er dette arrangementet utsatt på ubestemt tid 

  

 

 
 

 

 

44.20 

 

 

Presentasjon av  Tidypay(betalingsløsning for kiosk) 
   * Marit presenterer tilbud fra Tidypay 
   * Ingen nåværende integrasjon med VISMA, men rask og enkel 
Vippsintegrasjon 
   * Styret ser på dette som en mulig verktøy for å forhindre svinn og 
bedre økonomistyringen for varebeholding og et steg i riktig retning 
for et “kontantløst” betalingssystem 
   * Initiativet er spilt inn fra Innebandy (Stian Godeng til Angella) 
   * Tidypay er også mulig potensiell sponsor i fremtiden, så styret er 
i utgangspunktet positiv 
   * Prislappen på tidypay og tre betalingsterminaler: 
 3000(engangskostnad), 279 kroner i     Vippsavgift, og en 1500 årlig 
lisensavgift for hver gruppe 
* Marit ber gruppelederne komme til felles enighet om de alle 
ønsker denne løsningen. Håndball, fotball og innebandy snakker 
sammen frem til neste møte 10.september  

 
 

 

 

45.20 Henvendelse angående frisbeegolf 
Klubben har fått inn innspill/ønske om se på mulighet for å 
sette opp en frisbeegolfbane på Fagerstrand.  
*Marit vil formulere et tilsvar hvor et samlet styret støtter 
forslaget og oppfordrer ildsjelen til å fortsette prosessen og 
inviterer vedkommende til å utarbeide en kort prosjekt- 
/arbeidsplan som kan tas opp til ny vurdering når prosjektet 
har litt mer kjøtt på beina  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nesodden.kommune.no%2Fsiste-nytt%2Fviktig-informasjon-til-frivillige-lag-og-organisasjoner-ny-krisepakke-for-frivilligheten-er-klar.226174.aspx&data=02%7C01%7CMartin.Lundquist%40Nesodden.Kommune.No%7C3617eeb978de47339a0208d832cf7263%7Cb08f5f31822246eb86f7cdea57692e67%7C0%7C0%7C637315213846969929&sdata=%2FZqODjmwHIF1I2%2F%2FyV%2BpbPK8OmB8GOzpm5aUr94QO58%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nesodden.kommune.no%2Fsiste-nytt%2Fviktig-informasjon-til-frivillige-lag-og-organisasjoner-ny-krisepakke-for-frivilligheten-er-klar.226174.aspx&data=02%7C01%7CMartin.Lundquist%40Nesodden.Kommune.No%7C3617eeb978de47339a0208d832cf7263%7Cb08f5f31822246eb86f7cdea57692e67%7C0%7C0%7C637315213846969929&sdata=%2FZqODjmwHIF1I2%2F%2FyV%2BpbPK8OmB8GOzpm5aUr94QO58%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nesodden.kommune.no%2Fsiste-nytt%2Fviktig-informasjon-til-frivillige-lag-og-organisasjoner-ny-krisepakke-for-frivilligheten-er-klar.226174.aspx&data=02%7C01%7CMartin.Lundquist%40Nesodden.Kommune.No%7C3617eeb978de47339a0208d832cf7263%7Cb08f5f31822246eb86f7cdea57692e67%7C0%7C0%7C637315213846969929&sdata=%2FZqODjmwHIF1I2%2F%2FyV%2BpbPK8OmB8GOzpm5aUr94QO58%3D&reserved=0
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/
https://tidypay.no/
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46.20 Politiattest 
*Marit tar kontakt med tidligere Politiattest ansvarlig Trine for 
å få en oversikt over gyldige/utgåtte politiattester. 
Når denne oversikten er på plass bes gruppene om å 
videreformidle til aktuelle trenere/tillitsvalgte slik at 
politiattester kommer i orden 
 

  

47.20 Klubbtiltak(for å opprettholde entusiasme og initiativ, holde 
klubben i livet) 
Som et ledd i å forhindre at klubben dør ut, så har FIF sett på ulike 
tiltak: 
* Kutte treneravgift ut 2020(sette den til 1 krone for å forhindre 
eventuelle klausuler i forbindelse med forsikring) 
* Arrangere Lan-party i regi av idrettslaget (første pilot) 
* Ivar skriver søknad til kommunen om 20 tusen for aktivitetsmidler 
for en helg. 
* Sebastian sjekker opp muligheter/kostnader forbundet med å 
hoste et internett (Frist 10.september) 
* For å beholde fler av ungdommene i aldersgruppen 13-17 ses det 
på mulighet for å samarbeide på tver av gruppene, gratis trening 
med PT hvis man fortstatt driver med bandy 1-2 x i uka (Se på 
modellen med jentelaget til bandyen for noen år siden. Gruppene 
snakker sammen. 
 

  

48.20 Hallprosjekt(Ivar og Dag oppdaterer) 
Møte for sommeren Erik Eidem, som er virksomhetsleder for 
eiendom. 
Erik hadde to løsninger: 
*Hallprosjektet står på egne ben og at man spiller det inn via 
vanlige kanaler estimert til 4-6 mnok. 
 
* FIF hekter hallprosjektet på skoleprosjektet som skal startes 
hvor man enten bygger ny storskole eller ruster opp 
eksisterende skolebygg. Dette er et stort prosjekt, og ved en 
slik løsning vil prosjektet bli lagt inn som en 4-6 mnok 
kostnadspost i et totalbilde på 650mnok. 
 
Dag Anders har begynt på et brev for å spørre om tilsagn på 
hallprosjektet. Dette er informasjon klubben trenger for å 
konkret kunne jobbe videre med prosessen. 
  
Ivar og Dag fortsetter prosessen, og et samlet styret mener 
det er en god ide å hekte hallprosjektet på skoleprosjektet, da 
man uansett ved en senere anledning kan spille inn et 
enkeltstående prosjekt overfor kommunen 
 

  

49.20 Oppdatering fra gruppene 
*Håndball(Synne): Ett lag har startet opp etter covid, og to lag 
starter opp neste uke, sliter litt med trenerandelen. Tre trenere har 
trukket seg. 
* Fotball: Vanskelig å organisere kamper/serien. Strenge 
covid-regler gjør det vanskelig å organisere. Signalene fra lagene er 
at det en del frafall selv om noen er interesserte. 

  



 

 
Neste styremøte – forslag 10.september 
 
 
Fagerstrand 20.08.2020 
 
Sebastian Melbye 
Fagerstrand Idrettsforening 
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Fotball har ikke fakturert noe treningsavgifter, vurderer å kutte 
medlemsavgiften fra 1100 til 750. Skal spørre trenere om å kutte 
trenerhonoraret. Dag tror dette blir uproblematisk da trenere ofte 
ikke gjør dette for de store kronene i utgangspunktet. 
For fotballen nå, så handler det om å holde båten flytende og  oppe 
til neste år.  
 
*Innebandy: Nedadgående trend, vanskelig å vekke opp folk etter 
dvalen. Fikk åpne Bakkeløkkahallen fra uke 27-32. For våre egne har 
det vært tilbud mandag, onsdag og tirsdag-torsdag har det vært 
åpen hall, 10-15 stykker per gangg 
Søndageri denne perioden har det vært åpent for familie og på det 
meste var det optil 34 mennesker per tre timer bolk. 
 
Uke 30 bandyskole onsdag til lørdag, drevet av juniortrenere, 22 
påmeldtr (nesten alle utelukkende fra  utenfor Fagerstrand). Det ble 
avslutta med cup,  medaljeutdeling og grillmat. Deltagerne bestod 
av mye ungdom i alderen 10-13. 
 
Trenersituasjon: Sliter med trener til gutter 17 lag. 
Ingen damelag, men et oldgirls lag. 
Gutter 14 er for få, usikkert om man kan stille lag, men har trenere 
og treningstid  Innebandy har også søkt om miljøbane. 
 
*Styrkegruppa: Styrkegruppa har startet opp etter covid. Lite 
endring i medlemssmassen som følge av at treningsmedlemskap ble 
fryst under lock-down. 
  
 

50.20 Eventuelt 
* Kiwanis - Angella skriver søknad om nye kiwanismiddler  
* Hjemmeside - Referat lastes opp, gruppeleder tar kontakt med 
Synne/Sebastian for innføring i hvordan man kan publisere på 
wordpress 
* Status på klubbens  kommuneinnspill før sommeren - kommunene 
har ikke behandlet innspillende enda 
* Sponsor -  Thomas tar på seg ansvar for å finne informasjon over 
hvilke sponsorer som skal faktureres og med hvilket beløp 
oppdatere eksisterende avtaler eller lage nye. 
 
 
 

  


