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Referat fra styremøte 21.11.2022 KL 18.30

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

Ikke tilstede:  Lars, Per, Arild

Sak nr. Sak Ansv.

130/22 Godkjenning av innkalling
Agenda:

● Organisasjon
○ Roller i styret, ihht Borgpermen.
○ Budsjett
○ Nærmiljøgruppene
○ Søknadsprosesser:

● Sportslig
○ sportsplan
○ Oppfølging rekruttering

Sportslig Ansv.

131/22 Oppfølging rekruttering ikke behandlet.

132/22 Sportsplan Erik og Arild gjennomgikk endringer i sportsplan. Idrettene
får i oppgave til neste møte å legge inn idrettsspesifikke
punkter. Erik renskriver siste endringer, tas opp til vedtak
ved styremøtet i Desember.

Organisasjon

133/22 Julekalender - Salget fremstår som om det går veldig bra.
Budsjettet ikke oppdatert pr nå. Evy følger opp dette.

- Trekningen foretas av Linn og Kristin og Stian. Linn
legger ut på facebook med Kristin som reserve.

134/22 Oppgaver til vaktmester - Gjøre ferdig stolrom
- Henge opp prosjektor på styrerom
- Liste rundt prosjektorvegg
- Kjøre bort EL artikler ved container
- Sette opp juletre og henge opp julelys
- Rive lettvegger i utstyrsrom

135/22 Budsjett ■ Stian hadde gjennomgang av budsjett. styrer mot et
forventet positivt budsjettresultat. Stian har vist hvordan
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idrettene skal legge inn for sine medlemsgrupper. Evy
legger inn forventede utgifter, Erik og Stian følger opp
øvrige poster sammen med ansvarlig for idrettsgrenene.

136/22 Roller i styret ○ Roller i styret, ihht Borgpermen.
■ Rollene i styret ble gjennomgått. Revidert noe,

og Rollene vedtatt i følgende dokument:
“Borgpermen 2022-2026”

137/22 Nørmiljøgruppa ■ Hjertesonegruppen trenger flere folk. Går litt sent og
trenger hjelp. Har ute mye forespørsler og har
fremgang. Kristin lager noe for å rekrutere inn

■ Klubbhusgruppen: Har god fremdrift, styret har svart
ut noen spørsmål de har hatt som avklaringer, Kristin
svarer ut dette.

Fredriftsplan:
- 28.11.22 styret har avklart spørsmål og anbud

kan sendes
- 01.01.23 anbud bør foreligge og kan behandles i

styret
- 01.03,23 tentativ oppstart

■ Banegruppa består foreløpig av Stian Vinje og Lars
Kjeldsen. Foreløpig kun på idestadiet og her må det
rekrutteres mennesker. Kristin lager et innlegg for å
rekruttere. Stian legger ut.

138/22 ■ Linn redegjorde for møte med firmaet som er
engasjert for å hjelpe oss med søknader. Linn vil
informere han og Kristin sette Klubbhusgruppe og
hjertesonegruppe i kontakt med han.

139/22 Valgkomite ● Andreas Rindebakken
● Lars Guttormsen Eia
● Robert Olsen
○ Erik redegjorde for valgkomiteen og deres mandat.

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, og vil
få utlevert de ferdige vedtatte rollene for videre
arbeid.

140/22 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.

● Nisseluefest/julegrantenning. 7.12.22 klokken 1730.
○ Kristin kontakter Menstad skolekorps
○ Evy kjøper inn gløgg, saft, pepperkaker og

pølser/brød/lomper m.m
○ Kristin engasjerer vaktmester for oppsett av juletre

og julelys.
○ styret møter 1630 for opprigg MED NISSELUE.

141/22 Neste styremøte tidspunkt: Mandag 19.12.22 klokken 1830

Saker:
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Organisatorisk

- Borgpermen
- Budsjett vedtak

Sportslig del

- Endelig vedtak av sportsplan
- Møte av nye trenere

Referent: Erik Vinje


