Referat fra hovedstyremøte tirsdag 19.11.2019 kl 1900 i Bestaståvå
Til stede: Bjarne Bekkeheien, Silje Vikedal, Trond Knutsen, Kris Georgsen, Rune Haaland, Jon
Ingar Mæland, Stian Skarbøvik
Forfall: Martin Oddsen

49/19 Godkjenning av innkalling og referat
 Godkjent uten merknader
50/19 Nytt fra administrasjon og marked
 Bil
o Administrasjon og Nye Loen ønsker å kjøpe/lease en bil som kan
disponeres til ulike nødvendige ærend i idrettslagets regi. I dag
benytter ansatte private biler. Styret positive til at NIL/Nye Loen
kjøper/leaser bil. Kostnad totalt ca kr 90 000,-.
 Folkepuls
o Søknad om folkepulsmidler levert Hå kommune søkt på følgende
formål/prosjekt:
 Kjelkehockey
 Gladtrim
 Støtte nye medlemmer
 Støtte egenandeler lavinntektsfamilier.
 Møtecup
o Møtecup for sponsorer arrangert for første gang. Stor suksess,
mange positive tilbakemeldinger. Viktig bidrag for å skape et godt
B2B nettverket.


Sponsormarked
o Flere nye sponsoravtaler signert siste måned.

51/19 Økonomi
 Gjennomgang av økonomirapporter
o Noen avvik på inntekter i forhold til budsjett, men de fleste avvik
skyldes feil periodisering/forsinkelser.
o God kostnadskontroll, mindre utgifter enn budsjettert.
 Investeringsbudsjett (Nye Loen og NIL)
o Lys treningsbane fotball LED belysning
o LED lys ishall
o Storskjerm Nye Loen

o Lås med kodebrikke på alle garderober
52/19 Innspill til ny idrettsmelding
 Innspill fra Nærbø Idrettslag. Helene får ansvar for å sende inn svar på vegne
av NIL. Hovedstyret ønsker at følgende punkter tas med:
o Full momskompensasjon – uforutsigbart slik ordningen er i dag
o Fokus på inkludering, støtte til lavinntektsfamilier
o Gode rammevilkår for idretten, bedre støtteordninger for
bygging/investering i private idrettsanlegg.
o Driftsstøtte til anlegg med store driftskostnader (ishall)
o Støtteordninger for gjenvinning av gamle kunstgressbaner
53/19 Barneidrett
 Samlingen 12. november var bra, positivt at så mange møtte (vel 90 påmeldt)
 Bør ha en årlig samling oktober/november med fokus på barneidrett.
54/19 Alle med fondet
 Har fått innvilget nye kr 30 000,- fra Sparebankstiftelsen Sr-bank
 Ordningen med at medlemmer kan søke om støtte til medlemskontingent,
treningsavgift, personlig utstyr og egenandel turneringer fortsetter.
 Enkeltsøknader på beløp inntil kr 5000,- behandles av daglig leder.
Enkeltsøknader på beløp over kr 5000,- behandles av styret.
 Styret har mottatt en enkeltsøknad på egenandel på kr 5000,- for deltakelse i
turnering i utlandet. Søknaden innvilges.
54/19 Eventuelt
 Fotballgruppa er i dialog med Rogaland fotballkrets og har som mål å bli
godkjent Kvalitetsklubb.
 Hockeygruppa har arrangert Isdisco for å markere nyåpning av renovert ishall.
God oppslutning. Gode muligheter for å lage lignende arrangement, gjerne
med inviterte profiler. Hockeygruppa har fokus på rekruttering av nye
medlemmer fremover.

