Referat fra hovedstyremøte mandag 22.06.2020 kl 1900 i Bestaståvå
Til stede: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Gry Lea Knutsen, Trond Knutsen, Kris Georgsen,
Stian Skarbøvik, Jon Ingar Mæland, Helene Bjørnsen (referent)

21/20 Økonomi
• Gjennomgang av økonomirapporter
• Fremdeles en del usikkerhet knyttet til økonomi som følge av
koronasituasjonen. Søknadsrunde 2 på regjeringens
støtteordninger er ikke åpnet ennå.
• Vi fikk innvilget som omsøkt i første søknadsrunde – vi fikk
kompensasjon for tapte publikumsinntekter på 2
eliteseriekamper.
• Minimalt med aktivitet og permitteringer siden midten av
mars har medført lavere driftskostnader
• Lavere sponsorinntekter en budsjettert pr utgangen av mai,
men positive signaler fra både eksisterende og nye
sponsorer gjør at

22/20 Status administrasjon og marked
• Flere nye sponsorer signert siste måned
• Flere sponsorer som har resignert siste måned har økt sitt
sponsorat, mens et par sponsorer har måttet redusere.
Totalbeløpet på resignerte avtaler har økt.
•
23/20 Permitteringer ansatte, trenere og spillere i NIL
• Administrasjon
o Daglig leder og markedssjef jobber 100%
o Konsulent er tilbake i 80% stilling. 30% av lønnsutgiftene
dekkes av Nærbø Samfunnshus.
• Trenere:
o Håndball
▪ Senior A-lag herre er tilbake 100%
▪ Aldersbestemt – en trener er tilbake 20%
▪ Øvrige trenere er fortsatt permittert
o Fotball
▪ Senior A-lag er tilbake 50%
• Spillere:
• Håndballspillere under kontrakt (eliteserie) har vært tilbake i
organisert trening (50%) fra 20.05. Oppheving av full-kontakt
restriksjoner forventes opphevet av forbundet i løpet av uken.

•

Sesongstart eliteserien er planlagt i slutten av august. Styret ser
derfor behovet for å kunne starte oppkjøringen til årets sesong.
Vedtak: 50% permittering for spillere oppheves fra og med
23.06.2020, og spillerne kan dermed trene for fullt.

24/20 Sportsplan håndball
• Forslag til ny sportsplan utarbeidet av SU håndball behandlet i
styret. Styret kom med et par forslag til endringer og noen
suppleringer. Returneres SU for revidering.
24/20 Barneidrettssamling
• Dato – oktober 2020
• Tema/Foredragsholder – daglig leder jobber videre med
foredragsholder og kontakter aktuelle kandidater.

