
 

  
 

 

 

REFERAT Hovedstyremøte 
Tirsdag 22.11.2022 kl.19.00 i Bestaståvå, Nye Loen 

Tilstede: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Harald Ulriksen Rygg, Torgeir Erfjord, Gry Lea 
Knutsen, Henrik Underhaug, Viktor Andersson & Einar Auestad  

54/22 Godkjenning av innkalling og referat 

• Innkalling – godkjent 
Referat fra hovedstyremøte 18.10.2022 – godkjent, merk vedtak fattet i sak 49/22 den 22.11.22: 
«Håndball sammen med administrasjon lager tillegg til alle spillerkontrakter som inngås fra 01.01.23 
der NIL ikke forskutterer sykepenger.» 

55/22 Runden rundt bordet – noe nytt å melde fra gruppene? 

• Politiattest & trener– og oppmann erklæring – oppdatering på rutiner. Styret ber om at dette prioriteres. 

• Støy fra «den blå veggen» Erfjord & Auestad sjekker strakstiltak mht. plassering av/lyd i høyttalere, og 
foretar lydmåling under kamp. 

 
56/22 Siste nytt fra adm v/ Einar  

• Siste nytt fra administrasjonen – det planlegges samling for lagledere, trenere og frivillige 15.12.22, 
samt flere samlinger i 2023 

• Juletreff/nettverkstreff 01.12.2022 

• Tilbakemelding fra styret Nye Loen 
Bekymring fra Nye Loen på kostnadene med å legge på isen, parallelt planlegges det for ny fotballhall 
og ny ny arena. 

• Nye Loen utfordrer; NIL må bestemme hvilke idretter de skal holde på med, det kan fort bli kostbart 
å ha topp fasiliteter til alle idrettene 

 
57/22 Nærbø IL – veien videre inn i 2023 
Se blant annet bekymring fra Nye Loen i sak ovenfor. Det ble drøftet i styret, og styret besluttet 
følgende: 

➢ Det settes ned et utvalg for å utrede spørsmål om fortsatt drift av ishall, til sak som skal opp på 
Årsmøte 2023.  

➢ Hovedstyret er innstilt på å skru på isen midlertidig med virkning fra 01.01.2023 betinget av sikret 
sponsorinntekt for perioden 01.01.2023-31.03.2023 for å kunne dekke antatt strømutgifter i denne 
perioden, minimum 150 000 kr. I tillegg skal treningsavgift høst 2022 betales av medlemmer i Ishockey 
samt ¼ av Treningsavgiften 2023 

➢ Årsmøtevedtak fra 2022 om at Rekkefølgekrav og bygging av fotballhall er fortsatt utgangspunktet for 
prioritering. Administrasjon og styret må se på totaløkonomi og drift av klubben i sammenheng 
 
58/22 Dugnadsavklaringer v/ Harald – sak flyttes til neste møte. 
 
59/22 Økonomi 

• Orientering nytt økonomisystem – PowerOfficeGo 

• Orientering økonomirapport oktober.  

• Orientering om justering mottatt covid-støtte. 

• Budsjett 2023 – informasjon om oppstart desember. Ønsket fremdriftsplan sendes ut av Einar til 
Hovedstyret samt økonomilederne i neste uke. 

60/22 Eventuelt 

• Venners Vennersfest planlegges 10.03.2023 – hver gruppe stiller med en ressurs i festkomite.  

• Forslag til møteplan januar-mars 
o Styremøte Tirsdag 24.01 
o Nyttårssamling Lørdag 28.01 



 

  
 

 

 

o Styremøte Tirsdag 21.02 
o Styremøte Tirsdag 21.03 
o ÅRSMØTE Torsdag 23.03  


