Innkalling til hovedstyremøte tirsdag 17.03.2020 kl 1700 – via Skype
Til stede – alle via skype: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Gry Knutsen Lea, Jon Ingar
Mæland, Trond Knutsen, Kris Georgsen, Stian Skarbøvik, Helene Bjørnsen (referent)

08/20 Gjennomgang av økonomi
• Gjennomgang av hvilke umiddelbare konsekvenser det får for
økonomien at idrettslagets aktiviteter er innstilt på ubestemt tid som
følge av koronaviruset.
• Foreløpige prognoser viser at vi frem til juni mister vel 1,1 millioner i
inntekter forhold til budsjett. Dette er ikke medregnet eventuelt
tapte sponsorinntekter. Pr i dag er situasjonen uoversiktlig og vi kan
også få problemer med likviditet om situasjonen vedvarer.
• Nye budsjetter må utarbeides når vi får litt mer oversikt.
• Gruppene og administrasjonen gjør de tiltak som er nødvendig for å
redusere utgiftene fremover.
• Fokus på å få inn medlemsinntekter – foreløpig har bare 50% av
medlemmene betalt medlemskontingent.
09/20 Permitteringer
• Permitteringsvarsel ble sendt til alle spillere og trenere i klubben
fredag 13.03. Varslingsfristen er satt til to dager som følge av nye
regler i forbindelse med koronautbruddet.
• Vedtatt å sende ut permitteringsvarsel til 2 personer i
administrasjonen onsdag, henholdsvis 100% og 50%
permittering. Enighet om at det ikke sendes permitteringsvarsel
til daglig leder ennå, men dette må vurderes fortløpende.
10/20 Nye Loen
• Nye Loen er i dialog med banken om å kutte avdrag for en
periode.
• Ishallen er stengt til over sommeren som følge av at aktiviteten i
idrettslaget er innstilt. Dette medfører betydelig reduksjon i
strømutgifter
• Vaskepersonell er permittert inntil videre
• Nærbø Idrettslag er i dialog med Nye Loen om reduksjon i
husleie.
12/20 Administrasjon – rehabilitering/oppgradering
• Arbeidet med rehabilitering og oppgradering av
administrasjonslokalene var påbegynt før koronaviruset satte en
stopper for aktiviteten i idrettslaget. Veggene som skal settes
opp er levert. Arbeidet med administrasjonen fortsetter, men en

vil ha fokus på å holde kostnadene med prosjektet så lave som
mulig.
• Permitterte håndballspillerne som vil stå helt uten inntekt i
permitteringsperioden kan få tilbud om å bidra til i
oppussingsarbeidet. Dette gjelder spillere som har tjent mindre
en 0,75G som er kravet for å få innvilget dagpenger, og som
heller ikke har sivil jobb utenom. Dette forutsatt at det ikke er
restriksjoner på muligheter til å utføre slikt arbeid på anlegget
nå.
Nytt styremøte er planlagt via Skype tirsdag 24.03.2020 kl 1900

