Referat fra hovedstyremøte tirsdag 13.01.2022 kl. 1900
Til stede: Silje Askvik, Bjarne Bekkeheien, Trond Knutsen, Stian Skarbøvik, Øyvind Midtbø,
Kris Georgsen, Viktor Andersson, Toini Underhaug og Gry Lea Knutsen.

1/22 Godkjenning av referat og innkalling
• Rettelse i referat i forhold til håndballen sin fremtidige 5 årsplan.
• Innkalling godkjent.
2/22 Økonomi
•

2021 ser ut til å gi et positivt resultat, anslagsvis opp mot 1 MNOK. Dette
som følge av lavere kostnader og fordi vi valgte ikke å budsjettere inn
noen krisepakke i 2021-busjettet.

• Styret ønsker i utgangspunktet å øke egenkapitalen for å styrke
økonomien fremover, samt sette av noe for strøm høst 2021.
3/22 Evaluering hockey
•

Vedtaket fra årsmøtet 2019 er at aktivitetsnivået og medlemsmassen i
hockey skal evalueres innen 3 år. Styret anser dette som en
tilbakemelding til årsmøtet med status for evalueringen. Fra årsmøtet av
vil ikke hockey lengre være «vernet» av 2019-vedtaket.

•

Stian Skarbøvik og Øyvind Midtbø informerte om utviklingen fra 2019
frem til nå. Gruppen har jobbet for å få struktur i hockeyen og hatt som
mål å øke medlemsmassen og aktivitetsnivå. Dette tar tid, spesielt med
tanke på de siste 2 år som er preget av corona. Ishockey er et
kjærkomment tilbud for ungdom. Farmers opplever seg mer inkludert i
NIL. Det har vært en økning i medlemsmassen fra 127 stk. i 2019 til 154
stk i 2021.

•

Per nå ser de ikke for seg store investeringer, og jobber med å beholde
den gamle ismaskinen i årene fremover.

•

Ishockeygruppen har ansvar for å gi en kortfattet skriftlig redegjørelse
om aktivitetsnivå/medlemsmassen de siste 3 år og legge dette frem som
dokumentasjon til årsmøtet.

•

Styret diskuterte om isen burde fjernes for inneværende sesong med
umiddelbar virkning. Styret vedtok å beholde isen inntil videre pga
berammede kamper og signaler om mulig kompensasjon for strøm.

4/22 Økning av leie til Nye Loen
• Likviditetsanalyse fremlagt av Tommy Kvia viser et etterslep på
vedlikehold. Nye Loen har signalisert betydelig leieøkning.
• Nye Loen gir tilbakemelding om hvor mye husleien må økes for å dekke
kostnadene etter styremøte der i slutten av januar.
• Økt leiekostnad må tas inn i budsjettet til NIL for 2022.

5/22 Årsmøte 8. mars
•

Saken for årsmøtet blir tema på neste styremøte den 8. februar 2022.

6/22 Stiftelser
• Informert om at Helene Bjørnsen er spurt om å bidra i søknadsarbeid til
diverse stiftelser til styret.
• Tas opp igjen i neste styremøte, henger også sammen med ny bygge/vedlikeholdskomitè.
7/22 Eventuelt
• Styret mener at nye bygge-/vedlikeholdskomitè bør bestå av 3 personer.
Daglig leder gir tilbakemelding til valgkomiteen om dette.

