REFERAT fra Hovedstyremøte
Tirsdag 20.09.2022 kl.19.00 i Bestaståvå, Nye Loen
Tilstede: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Harald Ulriksen Rygg på vegne av Kris
Georgsen, Torgeir Erfjord, Gry Lea Knutsen, Viktor Andersson & Einar Auestad(referent)

42/22 Godkjenning av innkalling og referat
•
•
•

Innkalling merk endring 2 ekstra punkt på evnt. –godkjent
Referat fra hovedstyremøte 23.08.2022 - godkjent
Referat fra ekstraordinære styremøter 04.09. og 07.09. – godkjent.
43/22 Runden rundt bordet – noe nytt å melde fra gruppene?
Fotball – Orientering fra HUR. Info om trukket guttelag i fra serien. Ellers fokus på
jentefotballen.
Innebandy – Orientering fra VA. Mange nye på trening 1.-7. Arrangere miniturnering i oktober.
Håndball – Orientering fra TK. Oppstartsmøte med trenere gjennomført, delt ut trenererklæring.
Info om trukket 3.divisjonslaget for damer + et av jr. herrer lag
Barneidrettsansvarlig – Orientering fra TE. Info om at han vil følge opp hver gruppe for deling
og forankring av presentasjon som er utarbeidet. Skal vurdere samling med barneidrett som tema
i løpet av høsten.

44/22 Siste nytt fra adm v/ Einar
•
•
•
•
•
•

Kort orientering siden strømmen i ishallen ble skrudd av 12.09
o SU møte, oppsummering, status nå – veien videre
Status etter pressekonferanse og idrettslagets rolle i veien videre
o Møte hos Risa i morgen, Kai Tore, Tommy og Einar
o Entreprenører er positive
Siste nytt søknad tippemidler etc
o Helene kommer fredag og bidrar inn i dette arbeidet, alt er nå søkt om, med unntak av
rentestøtte, søknad denne uka
Medhjelpere i adm
o Helene oppstart fredag, Teodor ila uka
Status sponsorinntekter 2022
o Ligger bra an ifht budsjett.
Valgkomitee – nyvalg
o Kort orientering.

45/22 Økonomi
•
•

Gjennomgang av økonomirapport for august og anledning til å stille spørsmål.
Uttalelse til lotteritilsynet
46/22 Eventuelt

•

•
•

•
•

Nabovarsel
o Eier av gnr. 25.bnr42, kan plassere tiltak 0,52m fra felles eiendomsgrense – se
situasjonsplan datert 21.08.2022
o Styret har ingen innvendinger mot dette.
Eliteserierapport 31.08.2022
o Orientering om rapporten og at denne sendes inn i kveld signert av styreleder.
Ekstraordinært Årsmøte – forslag om tirsdag 18.oktober kl. 18:30
o Styret ser på det som viktig å få inn nye personer fra hockeygruppa raskt. Ønsker å få satt
opp e.a. årsmøte for valg så snart som mulig.
o Valg av SU leder fotball frem til årsmøte 2023
o Valg av SU leder & SU økonomileder Ishockey frem til årsmøte 2023
o Innkalling med innstilling ut innen 04.10.2022 v/ Einar & Silje
Antidoping i forkant av styremøte 22.11 – gruppelederne og representanter fra AU stiller
Informasjon om planlegging av diverse arrangementer 2023.

Neste hovedstyremøte tirsdag 18.oktober kl.19:00

