Referat fra hovedstyremøte tirsdag 21.09 2021 kl. 1900
Til stede: Bjarne Bekkeheien, Silje Askvik, Gry Lea Knutsen, Trond Knutsen, Stian Skarbøvik,
Toini Underhaug. Påtroppende kommersiell leder Einar Auestad. Stedfortreder for Kris
Georgsen: Tor Magne Njærheim
43/21 Godkjenning av referat og innkalling
• Referat fra 22.06.2021 og 24.08.20210 er godkjent.
• Innkalling. Merknad sak 26 og 27 behandles som sak 27.
44/21 Økonomi
• Trangere likviditet for tiden.
• Lotteritilsynet ber om dokumentasjon inntektstap nasjonale
kamper, venter på godkjenning av nåværende søknad i denne
runden (4 kamper).
• Økonomileder og daglig leder har sett nærmere på
dokumentasjonen og arbeider med tilbakemelding og
oppdatering søknad.
45/21 og 47/21 #tilbaketilidretten
•

Hele anlegget åpent lørdag 30. oktober.

•

Gruppene ordner med opplegg selv.

46/21
•

Hospitering og eventuelle aldersgrenser
Det ble vedtatt at aldersgrensen for hospitering i klubben skal
være 12 år. For spillere under 12 år er det forbud mot
hospitering i alle idrettsgrener, med mindre sterke sosiale
hensyn begunner unntak. Slikt unntak kan kun fattes av
hovedstyret. Ved hospitering skal spilleren være i den årsklassen
han/hun hopsiterer hos, og ikke i egen årsklasse samtidig.

48/21 Utvidelse av tribune i Nye Loen.

• Styret har fått orientering om at Nye Loen ikke oppfyller
andre lisenskrav enn kun tribune. Det må undersøkes hva
som totalt sett må gjøres for å oppfylle samtlige krav for å
få grønn lisens. Per i dag ikke moden for
behandling/beslutning etter styrets oppfatning.
• Saken er spilt inn av håndballgruppa og det er
håndballgruppa som må ta prosessen videre.

49/21 FibGreen dugnaden
• Betydelig arbeid for administrasjonen å følge opp pakke per
husstand ved flere søsken som spiller i ulike idretter.
• Det er tidligere vedtatt at 25% av overskuddet går til klubben og
75% til gruppene.
• Styret vedtok at de 75 % til gruppene skal fordeles til den enkelte
gruppen basert på antall medlemmer/spillere på den enkelte
gruppe.
50/21 Eventuelt
• Det ble besluttet å foreta oppdatering/endring av instruks for
Arbeidsutvalget. Styret vedtok å gå arbeidsutvalget fullmakt til
behandling av displinære saker for innstilling til styrevedtak.
• Styret vedtok at styreleder har fullmakt til fritt å fremforhandle
og inngå avtale på vegne av NIL med motstanderklubb i EHF-cup.

