Referat fra hovedstyremøte tirsdag 25. august 2020 kl 1900 i Bestaståvå
Tilstede: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Gry Lea Knutsen, Jon Ingar Mæland, Stian
Skarbøvik, Kris Georgsen, Trond Knutsen, Helene Bjørnsen (referent)
Kommentarer til forrige referat
•

Sak 24/20 – sportsplan håndball. SU håndball har behandlet
sportsplanen på ny med de innspill som kom fra hovedstyret
og Sportsplan håndball 2020/2021 er nå endelig godkjent.
• Sak 25/20 Barneidrettssamling – utgår inntil videre på grunn
av koronasituasjonen.
26/20 Økonomi
• Har levert søknad på krisepakke 2, totalt er det søkt om kr
1 042 773,-. Vi kan få dekket inntil 70% av omsøkt beløp, det
vil si at kompensasjonsberettiget beløp er kr 729 943,-. Vi
avventer fremdeles svar på søknaden.
• Lavere driftskostnader en budsjettert, blant annet på grunn
av permitteringer og mindre aktivitet. Driftsinntekter er også
lavere en budsjettert. Ca en million bedre enn budsjettert
hittil i år, men driftsutgiftene vil øke nå når aktiviteten er i
gang tilnærmet for fullt.
• Gruppene utarbeider prognoser for resten av 2020 til
styremøte 22.09.2020, økonomiledere i gruppene deltar på
dette hovedstyremøtet. Arbeidet med neste års budsjett bør
også igangsettes.
• Fremdeles grei likviditet i NIL og Nye Loen.
26/20 Status administrasjon og marked
• Konsulent er tilbake i 100% stilling, men 30% av lønna dekkes
fremdeles av Nærbø Samfunnshus.
• Salg av sesongkort og planlegging av sponsorsamlinger i
forbindelse med eliteseriekamper er i gang.
• Utrangert datautstyr, både maskiner og server har medført en
del datatrøbbel siste halvår. Administrasjonen har derfor
investert i to nye maskiner samt oppgradert serverløsning.
27/20 Statusrapport gruppene
• Oppstart – håndball og fotball har vært i gang med treninger en
stund. Har fulgt opp de tiltak og retningslinjer som myndigheter
og særforbund har utarbeidet.
• Fotballen har startet med kamper, og har laget gode rutiner for
både egne lag og motstanderlag med tanke på Covid-19 smitte.
• Hockey har utarbeidet rutiner for sine lag, planlagt oppstart er i
midten av september. Arbeidet med å legge is starter denne
uken.

•

Frafall – det har vært noe frafall i fotballen, trenere har som
rutine å ta kontakt med spiller/foresatte for å sjekke ut årsak.
Noe av frafallet kan nok knyttes til at all aktivitet ble stengt ved
koronautbruddet, og at ikke alle har ønsket å starte opp igjen.

Neste styremøte – tirsdag 22. september kl 1900 – økonomiledere i gruppene inviteres også til
dette møtet.

