
 

  
 

 

 

Referat fra hovedstyremøte tirsdag 12.12 2021 19.00 
Til stede: Silje Askvik, Trond Knutsen, Stian Skarbøvik, Bjarne Bekkeheien og Gry Lea 
Knutsen, Viktor Andersson, Toini Underhaug. Frafall: Kris Georgsen. Representert ved 
Synnøve Veien.  

 
63/21 Godkjenning av referat og innkalling 

• Godkjent 

64/21 Økonomi 

• Styrer mot et overskudd. Budsjetterte 2021 uten krisepakke 

• Venter på momskompensasjon 

• Pga økte strømkostnader må det settes av penger til strøm 

• Treningsavgift til innebandy sendes ut nå 

65/21 Filledugnad Fibgreen 

• Vellykket fille dugnad. Overskudd fordelt på gruppene og admin. 

• Dopapir ble avlyst pga. for mange dugnader i gruppen. 

• Mindre salg enn vanlig på Fotballkalender, fotballgruppa mener 
dette kan være pga fille dugnaden.   

• Godt salg på kunstlotteri til Ishockey.  

66/21 Statusrapport om aktivitetsnivå og medlemsmasse i Ishockey 

• Aktivitet og medlemsmasse i ishockey skulle evalueres på ny 
etter årsmøtevedtak mars 2019. 

• Ishockeyen har medlemmer som ikke er registrerte. Det jobbes 
med å få inn ubetalte treningsavgifter og medlemsavgift 

• Ishockey har 145 betalende medlemmer i 2020 og 137 betalende 
medlemmer i 2021. 80 stk. har betalt treningsavgift. 

• Styret ønsker en totalvurdering av driften til ishallen og 
medlemmer fra Ishockey gruppen for å kunne gi en 
oppsummering til årsmøte 2022 i henhold til vedtaket fra 
årsmøtet i 2019 

67/21 Eventuelt 

• Innebandy mangler sponsorer. Admin sjekker med marked. 

• Pga nye coronarestriksjoner så vil styrkerom prioriteres til 
rekrutt, dame og herre håndball. Alle grupper kan sende inn 
ønske om tid i styrkerommet. 

• Håndballen jobber med en 5 års plan for videre satsning som 
topplag. Klubben vil drive med toppidrett, og ønsker å ha en plan 
for hvordan dette skal gjøres. Budsjettet skal økes på sikt. NIL 
ønsker å fortsatt å satse på lokale spillere, men det er også gode 
muligheter for at vi kan også hente inn spillere fra andre klubber.  

• Mottatt støtte fra Norsk Topphåndball og kommunen til E-Cup. 
Disse midlene må settes av til bruk i 2022.  

• Styremøte torsdag 13.jan 2022 og tirsdag 8.feb 2022 

• Årsmøte tirsdag 8. mars 2022  

 


