
Idrettsforeningen Borg
Stiftet: 29. mai 1914

Referat fra styremøte 16.01.2023 KL 18.30

Tilstede: Stian, Arild, Lars, Ragnhild, Kristin, Christer, Per, Evy, Helene, Erik

Ikke tilstede: Linn, Trond

Sak nr. Sak Ansv.

1/23 Godkjenning av innkalling
Agenda:

● Sportslig
○ sportsplan endelig vedtak
○ Oppfølging rekruttering
○ Orientering idrettene
○ orientering turnstevne

● Organisasjon
○ Budsjett
○ Årsmøte
○ Nærmiljøgruppene
○ Årshjul

Sportslig Ansv.

2/23 Oppfølging rekruttering Håndball: Hatt åpen dag i Menstadhallen. Delt på skolene
på Høyda. Har resultert i et J11 lag og J/G6.

Senior damelag er 18stk.

Må få rekruttert dommere for å dømme i regionserien. Stian
undersøker og Christer jobber videre med dette.

Fotball: Rekrutteringsmøte for dem som fyller 5år. Kom
kun tre stykker. Fremstår som litt tidlig, tas opp til våren.

Tony Dewey inn som A-lagstrener.

Sårbart på ungdomstrinnet, J15 og G15 har utfordringer
fremover.

Turn: Ventelister på tre av fire partier. gått over grensene.
vurderer å dele noen av partiene for å få flere inn.

Rekrutteringen ser veldig bra ut pr nå.

3/23 Sportsplan Idrettskontaktene skriver inn det idrettspesifikke under hvert
sitt området slik at det skal gåes gjennom på neste møte.
Sportsplan skal være klar til vedtak til siste styremøte før
årsmøtet. Erik hjelper til med renskriving.
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4/23 Orientering idrettene Håndball: Se punkt for rekruttering. mer krevende å holde
på utøvere jo eldre de blir.

Må se litt på halltider for håndballen, da det er ønsker om
flere treningstimer.

Fotball:To kretslag bruker banen på onsdager.

G9 og G10 må vurderes som et sammenslått lag. Må se på
trenersituasjonen. møte 17.01.23 angående dette.

Meldt om flere lag til vinterserien og flere til diverse cuper
utover vinteren.

Turn: Startet etter jul 16.01.23. God rekruttering og driften
fungerer godt.

Noen utskiftninger på trenersiden. går ned til en trening for
9-12, men har en plan for opptrapping igjen.

Borgs bod i Menstadhallen er brutt opp, lås borte. Ikke noe
utstyr er borte, Vaktmester skal følge opp. Kretsting i mars.
Helene og Anniken er påmeldt. ber om å få bruke penger til
transport. Godkjennes av styret.

5/23 Orientering turnstevne Helene orientere.
Som medarrangør må vi være solidariske på risiko for dette.
Liten risiko sett ut fra erfaringer.

Vedtatt at Borg sammen med Odd, Skotfoss og Storm. Godt
i gang med planlegging.
Borgs ansvar:
Sosiale aktiviteter - Anniken følger opp.
Overnatting - Helene følger opp pr nå.
Menstad, Kollmyr, Moflata og En av hallene i Skienshallen
er overnattingsplasser. Forsøker også flere. Helene sjekker
ut videregående skoler for overnatting.

3.-4. juni er datoen. Grenene informerer om at det er dugnad
denne datoen i sine respektive idretter. Mulig overskudd på
100.000kr for klubben. Dugnaden erstatter fjorårets PIT
dugnaden.

Helene orienterer fortløpende i styremøter om dette.

Organisasjon
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6/23 Budsjett Stian redegjør for resultat 2022 som et underlag for budsjett
2023.

7/23 Nærmiljøgruppene Klubbhusgruppa: Jobber med å få ut en kravspec for å
innhente anbud. styrer mot et forslag til 19. februar.

Hjertesonegruppa: Fått inn et nytt medlem. God
fremgang.Forslag lages med priser. 19.februar som en mulig
milepæl. Ønsket å se på helheten også med den nordre del
av anlegget, minus evt ny hovedbane. Godkjennes av styret.

Banegruppa: Lars holder i denne. fokus på rehabilitering av
dagens kunstgressbane, To alternativer løsninger: fullt
samarbeid med kommunene, skolene. Alternativ to er å
utbedre kun innenfor Borg sitt virkeområde.

Innspill fra Kristin om at ansvarlige i gruppene må inn til
styret. Alle tre bes inn til neste styremøte.

8/23 Årsmøte 1.mars. klokken 1830. Legges inn egne mapper for idrettene
og hovedforeningen. Stian følger opp innkalling og
saksliste.

9/23 Årshjul Settes til behandling neste styremøte.

10/23 Valgkomite Orientering ved Erik.

11/23 Eventuelt Opprydning i inngangspartiene. forslag fra Per om at
fotballen må benytte garderobedøren for inn og utgang.
Innspill om at det er vanskelig i og med at toaletter og
utstyrsrom ligger i den delen av klubbhuset som er ved
gangen.

Kristin og Linn må henge på forsikringsselskapet angående
grunnvann opp mot kommunens ansvar for avløp/kloakk.

Alle skal forsøke å skaffe en sponsor til neste møte.

12/23 Neste styremøte tidspunkt: To styremøter settes før årsmøtet:

Torsdag 09.02.23 klokken 1830

Saker:

Organisatorisk

- Årsmøtet

- Budsjett

Sportslig del

- Sportsplan

- Innsjekk idrettene

27.02.23 klokken 1830
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Saker:

Organisatorisk:

- Siste før årsmøtet
- Nærmiljøgruppene

Sportslig:

- Ikke prioritert.

Referent: Erik Vinje


