
Idrettsforeningen Borg
Stiftet: 29. mai 1914

Innkalling styremøte 24.10.2022 KL 19.00

Tilstede: Stian, Arild, Evy, Kristin, Linn, Ragnhild, Helene, Arild, Christer, Erik

Ikke tilstede:  Lars, Per

Sak nr. Sak Ansv.

121/22 Godkjenning av innkalling
Agenda:

● Organisasjon
○ Roller i styret
○ Budsjett

■ Stian hadde gjennomgang av budsjett. styrer mot et forventet positivt
budsjettresultat.

○ Nærmiljøgruppene
● Sportslig

○ Sportsplan

Sportslig Ansv.

122/22 Innkommende saker
● Fotball
● Turn
● Håndball
● Oldermann

Fotballen:

Rekruttering i barnehagene er planlagt til å være ute i løpet
av oktober. Foreldremøte planlagt til 10. november. Arild
følger opp rekrutterings plakat.

Turn:

Kontaktet av Skotfoss turn med forespørsel om et eventuelt
samarbeid om å avholde turnstevne for 6-18 år sommer
2023. Foreløpig ikke sagt ja, men Helene skal ha
oppfølgingsmøte med Skotfoss om dette.

Jobber med trenerne på noen av partiene, for å sikre gode
treningsforhold for turnerne.

Håndball:

Miniturnering gikk veldig bra. God oppslutning og veldig
god stemning. lærte en del og vil jobbe med dette frem mot
neste gjennomføring. Christer Følger opp evaluering av
turneringen.

Oldermann:

Fikset lister i styrerommet.

Felles:
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Avholdt lagledermøte felles for idrettene.

Bør vurdere en treningsavgift for å sikre at det både er
håndball, fotball og turn. Stian følger opp at dette tas med
til senere styremøter og dernest evt til årsmøtet.

123/22 Oppfølging Jobber med plan for rekruttering av 1.klassinger. følger opp
dette når skolestart er unnagjort.

Se punkt 122/22

124/22 Sportsplan ■ Arild gikk gjennom gammel sportsplan, datert t.o.m
2022.

■ Erik tar for seg de generelle retningslinjene i
sportsplanen de kommende to ukene, dette vaskes
sammen med Arild. Deretter må de idrettsspesifikke
styremedlemmene bygge “sin del”. Mål om at utkast
for ny sportsplan er klart til styremøtet i november.

Organisasjon

125/22 Status Nærmiljøprosjekt Kristin:

Fremdrift:

- Ingen av gruppene har levert innen første frist som
var 23.10.22.

- Klubbhusgruppen har møte kommende uke og det
er fremdrift.

- Hjertesonegruppe innhenter priser og har nytt møte
innen 14 dager

- Banegruppe er etablert og har startet kartlegging.

126/22 Roller i styret IF Borg Gjennomgang av styrets roller. Viser til utkast for
Borgpermen som er under
oppbygging/revitalisering.

Diskutert i styret og gjort endringer underveis.
Dette tas opp til vedtak i styremøtet for
november. Alle styrets medlemmer skal ha
innspill til neste møte og gjøre seg klar til å gjøre
et vedtak.

127/22 Valgkomite ● Andreas Rindebakken
● Lars Guttormsen Eia
● Robert Olsen
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○ Starter sitt arbeid, Erik foretar oppstartsmøte
med dem i løpet av oktober eller
begynnelsen av november.

128/22 Eventuelt ● I løpet av uken skal alle sende et bilde av seg selv
og en kort tekst om seg selv og sin rolle i klubben.
Stian legger dette ut på hjemmesiden.

● Julegrantenning og juletreff på Borg - Kristin
kommer med dato.

Neste styremøte tidspunkt: Mandag 21.11.22 klokken 1900

Saker:

Organisatorisk

- hvem går ut av styret?
- Roller i styret ferdigstillelse
- Budsjett

Sportslig del

- Rekruttering
- Sportsplan
-

Referent:  Erik Vinje


