IL Aasguten

Respekt
Samhold
Trivsel

Møtereferat hovedstyremøte: 7. desember 2016
Tilstede:
Kjell Olav Einarsve
Ann Cathrin Fossum
Marta Myhr
Tron Vedul Tronstad

Jostein Øien
Katrine Selven
Anton Bryhn

Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat.
Kommentarer: Vi har en del gamle saker hengende som ikke alle er like relevante lenger.
14-11: Fortsettes
15-01: Avsluttes
15-03: Avsluttes
15-10: Fortsettes (arrangement, dugnad, søknadsfrister)
15-12: Fortsettes
15-23: Avsluttes
15-26: Avsluttes
16-04: Avsluttes
16-05: Fortsettes
16-08: Avsluttes
16-09: Avsluttes
16-10: Gjerde blir satt opp rundt parkeringen. Avsluttes
16-11: Avsluttes
16-12: Avsluttes
16-13: Avsluttes. Vi må få et system for å ta vare på utstyret
16-14: Videreføres.
16-15: Videreføres.
Sak 2) Klubbadmin
Info:
Sak 3) Forsikring
Info: IF skadeforsikringen vi har gjelder for alle aktivitetene som idrettslaget har. Perm
med forsikringsnummer og annen informasjon blir plassert i klubbhuset.
Maskinskadeforsikringen på tråkkemaskina gikk ut i år pga. alderen på maskina. Skiavd.
anbefales å se på dette.
Sak 4) Ballbingen
Info: Skolen er ivrig på å vedlikeholde fotballbingen. De kan til og med være med på et
spleiselag for å få til dette. Fotballavdelingen har dette ansvaret i dag, men har hørt om
det er noen andre avdelinger som kan ta dette. Avtalen med skolen sier at fotballavd. har
ansvaret og ingen av de andre avdelingene føler de har noe med denne bingen å gjøre.
Fotballavdelingen var ikke representert på møtet så saken tas opp på neste møte.
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Sak 5) Fordeling av sponsormidler.
Info: Arbeidsutvalget har hatt møte og kommet fram til en måte å fordele sponsormidler
og andre inntekter.
Forslag: Vi fordeler sponsormidlene året etter at sponsormidlene har kommet inn. Da er
det enklere å holde styr på hva utgiftene og inntektene har blitt. Dette blir gjort rett etter
årsmøtet da regnskapene er godkjent. Da kan vi også ha kunnskapsoverføring mellom
gammel og ny kasserer.
LAM fordelingsnøkkel:
Ski: 30 %
Fotball: 30 %
Håndball: 20 %
Friidrett: 20 %
Eventuelle mva-refusjonspenger fordeles ut prosentvis ut fra hvor mye som er innmeldt.
Coop Frosta (45 000 kroner):
25 000 kr direkte til fotball i henhold til avtale. 20 000 kr fordeles mellom resten av
avdelingene + hovedlaget (5000 kr til hver).
SMN1 (50 000 kr):
40 000 kr til avdelingene med samme nøkkel som LAM
10 000 kr som fond for aktivitet til 13-19 år som alle avdelingene kan søke på. Dette i
henhold til tidligere styrevedtak.
Grasrotmidler går direkte til hovedlaget.
NB! Alle avdelingene må huske å registrere sine medlemmer i klubbadmin innen
31.12.2016.
Vedtak: Godkjent
Sak 6) Trimkonto
Info: Penger står igjen på trimkontoen, omtrent 66 000 kroner som vi må
Forslag: Skiavdelingen tok over oppgavene til trimavdelingen og får 20 000 kroner.
10 000 kroner går til trimkassegruppa som har plassert ut mange kasser rundt i bygda.
Resten blir overført til hovedlaget og kan søkes på ved behov.
Vedtak: Godkjent
Sak 7) Håndballdraktene
Info: Merkingen på draktene løsner etter én vask. Dette må vi klage på.
Håndballavdelingen sørger for at dette blir gjort.
Sak 8) Kopiering
Info: Vi må få til en kopieringsavtale en eller annen plass. Leder undersøker.
Sak 9) Idrettshall
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Info: 4. januar blir første møte med kommunen. Vi håper å få avklart en god del detaljer
da. Hallgruppe er opprettet og består av:
Leder, Kjell Olav Einarsve
Leder i håndballgruppa, Marta Myhr
Håvard Balsvik
Guro Vedul Tronstad
Mer informasjon kommer etter hvert.
Oppgaveliste:
Nr.
Beskrivelse
14-11 Politiattester: Følge opp og sørge
for at alle som må ha politiattest
har det. Det legges ut ny oppskrift
på hjemmesiden
15-10 Årshjul: Kasserer i hovedlaget og
alle avdelingene skal lage årshjul.
15-12
16-05

16-14
16-15
16-16

Undersøke hvordan vi kan legge
ut årshjul på hjemmesiden.
Rollebeskrivelser: Alle
avdelingene må få laget en kort
beskrivelse av hva de ulike
styrerollene går ut på.
Sak på neste hovedstyremøte:
Innføre endringer i
organisasjonsplan.
Ballbingen: Alle avdelingene
diskuterer i sine styrer om de kan
ta over vedlikehold.
Ny kopieringsavtale

Ansvarlig
Gaute Evenhus +
Tron Vedul
Tronstad

Frist
Fortløpende

Kasserer i
hovedlaget og
ledere i alle
avdelingene.
Tron Vedul
Tronstad
Lederne i alle
avdelingene

Så fort som mulig

Gaute Evenhus

Neste
hovedstyremøte

Lederne i alle
avdelingene

Neste
hovedstyremøte

Kjell Olav Einarsve

Neste
hovedstyremøte

Så fort som mulig
Innen årsmøtet i
slutten av mars.

