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Møtereferat arbeidsutvalget: 23. november 2016
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Tron Vedul Tronstad

Katrine Selven
Thore Tvete

Sak 1) Fordeling av penger
Info:
Sponsormidler: Når skal vi fordele sponsormidler? Det beste for kasserer er at alle
midlene fordeles i en smekk. Da er det en fordel at dette gjøres året etter at alle midlene
en kommet inn. På den måten har man oversikt over hvor mye som har kommet inn og
som skal trekkes fra (strøm, forsikring, etc.).
Coop Frosta: Totalsum: 45 000. Fotballavd. får, i henhold til avtalen, 25 000 kroner.
Resten fordeles til skiavd, håndballavd, friidrettavd. og hovedlaget (5000 kroner til
hver).
SMN: 10 000 kroner settes av til en egen søkbar pott som avdelingene kan søke om.
Dette ble vedtatt i et tidligere hovedstyremøte. Det kan søkes om midler til
aktivitetstilbud for ungdom i alderen 13-19 år.
Resterende fordeles med samme fordelingsnøkkel som LAM.
Mva-refusjon: Pengene fordeles prosentvis ut fra de utgiftene de har hatt.
LAM: Pengene fordeles etter egen nøkkel som har stått fast i mange år. Trimavdelingen
eksisteres ikke lengre, og midlene der må fordeles blant resten. Skiavdelingen må huske
å legge inn alle aktive i klubbadmin.
Fordelingsnøkkel som er i dag:
Skiavd: 23 %
Fotballavd: 23 %
Håndball: 12 %
Friidrett: 12 %
Hovedlaget: 30 %.
Arbeidsutvalget foreslår at alt fordeles til avdelingene og at hovedlaget tar
grasrotandelen i stedet. Dvs.
Skiavd: 30 %
Fotballavd: 30 %
Håndball: 20 %
Friidrett: 20 %
Grasrotandelene går direkte til hovedlaget.
NB! Alle avdelingene må huske å legge fram budsjett på neste årsmøte.
Kommentarer:
Forslag: Vi fortsetter utbetalingene som i dag, det vil si at vi betaler ut alle
sponsormidler året etter at de har kommet inn.
Vedtak: Godkjent
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Sak 2) Klubbhuset
Info: Vi må få laget en skriftlig avtale med Kine Moe. Vi har utgifter i forhold til vasking
som hun burde være med å dekke.
Forslag: Kjell Olav Einarsve inngår skriftlig avtale med Kine Moe.
Vedtak: Godkjent
Sak 3) Trimkonto
Info: Trimkontoen eksisterer fortsatt selv om avdelingen er avsluttet. Vi bør avslutte
denne kontoen og overfører pengene til hovedlaget. Disse pengene kan blant annet gå til
turløypegjengen som har merket løyper i Åsen/Åsenfjord. De trenger noen ekstra midler
for å avslutte prosjektet, og de har sendt søknad til arbeidsutvalget om mer midler.
Forslag: Vi avslutter trimkontoen og overfører pengene til hovedlaget. Arbeidsutvalget
godkjenner at turløypegjengen kan bruke inntil 10 000 kroner på å få avsluttet
prosjektet.
Vedtak: Godkjent
Sak 4) Idrettshall
Info: Egen gruppe blir opprettet.
De som blir med er:
- Kjell Olav Einarsve
- Marta Myhr (Leder i håndballavd.)
- Elin Hagnes Berg
- Håvard Balsvik
- Guro Vedul Tronstad
Sak 5) Politiattest
Info: Vi må sørge for å få kontroll på politiattestene. Gaute, som hadde ansvaret, har
trukket seg og må erstattes.
Forslag: Tron Vedul Tronstad tar over ansvaret og tar kontakt med Gaute for å overta.
Endringen må også inn i Sportsadmin og på hjemmesida.
Vedtak: Godkjent

