Innkalling til hovedstyremøte tirsdag 21.04.2020 via Skype
Deltakere: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Gry Lea Knutsen, Trond Knutsen, Jon Ingar
Mæland, Helene Bjørnsen (referent)
Forfall: Kris Georgsen, Stian Skarbøvik

14/20 Gjennomgang av økonomi
• Korona-situasjonen gjør at det etter hvert vil bli en del avvik i
forhold til budsjett vedtatt på årsmøtet. For mars ligger vi noe
bak på sponsorinntekter, kiosk og medlemsinntekter, men
avvikene vil bli større utover våren.
• På følgende poster vil det trolig bli store utslag:
o Sponsor (markedssjef jobber med å få full oversikt)
o Kiosk – kiosken vil være stengt hele våren
o Billettinntekter – avlyste/stengte håndballkamper
o Håndballskole, fotballskole og hockeycamp – utsatt eller
avlyst.
o Leieinntekter ishall
o Grasrotandel Norsk Tipping (mindre spill på sport)
o Medlemskontingent og treningsavgift
o Arrangement (Torgdans)
• I tillegg vil vi få reduserte kostnader på følgende poster:
o Lønn – som følge av permitteringer
o Mindre aktivitet gir mindre reiseutgifter,
påmeldingsgebyr og deltakeravgifter
o Varekjøp kiosk
o Husleie Nærbø Samfunnshus
o Er i dialog med Nye Loen AS vedrørende husleie, men
ikke avklart ennå.
• Den økonomiske situasjonen følges nøye og det må etter hvert
utarbeides nye alternative budsjett.
15/20 Status administrasjon og marked
• Permitteringer
o Markedssjef får tilbake til 100% stilling for å kunne følge
opp sponsormarkedet. Viktig at dette arbeidet får full
prioritet fremover.
o Daglig leder permitteres 50% fra uke 18

16/20 Status i gruppene
• Håndball
o Håndballgruppa har ansatt ny hovedtrener for
eliteserielaget. Heine Jensen starter i utgangspunktet

o

•

•

opp 1. juni, med et forbehold om at Korona-situasjonen
tillater det.
Håndballgruppa har laget utkast til ny sportsplan,
utarbeidet av Sportslig utvalg. Sendt ut på høring til et
knippe trenere. Vedtas i hovedstyret når den er
ferdigstilt.

Fotball
o Fotballen har så vidt startet opp igjen med organiserte
treninger for ungdomsgruppa og senior. Treninger
tilpasset korona-smitte retningslinjer. Fungerer greit så
langt
o A-laget har startet med treninger, trenere tilknyttet alaget er derfor permittert 70%, ikke 100% som tidligere.
Ishall, Nærbøhallen, Bøhallen og Nye Loen er stengt derfor
foregår det ikke organiserte treninger i håndball, innebandy,
basket eller ishockeygruppa.

Nytt møte avholdes tirsdag 19. mai kl 1900

