
Idrettsforeningen Borg
Stiftet: 29. mai 1914

Referat styremøte 09.02.2023 KL 18.30

Tilstede: Helene, Evy, Kristin, Ragnhild, Trond, Arild, Per, Stian, Erik, Lars (kom sent pga møte i
banelauget)

Ikke tilstede:  Linn

Sak nr. Sak Beslutning/Ansv.

13/23 Godkjenning av innkalling
Agenda:

● Sportslig
○ sportsplan, vedta sportsplan
○ innsjekk styrets roller

● Organisasjon
○ Budsjett 2023
○ Årsmøtet

Sportslig Beslutning/Ansv.

14/23 Innsjekk styrets roller - Turn:
- Turnstevnet: Et forventet driftsresultat på i

overkant av 3000kr. Dette er uten
kioskinntekter, parkeringsinntekter,
sponsorinntekter m.m. dette budsjettet satt opp
med et antall deltakere på 600. Til nå er det
påmeldt ca 1100. Det er liten eller ingen risiko
i budsjettet da utgifter i all hovedsak er dekket
av påmeldingskontigenter. Styret stiller seg bak
at klubben påtar seg dette ansvaret.

- Klubbdrakt: Ønske, spesielt opp mot
turnstevnet å stille med egne turndrakter.
Ønske om å ha en pool i klubben for drakter til
turn. Styret går inn for at klubben kjøper inn
det antallet drakter Helene ser behov for.
Helene ser på mulighet for å søke støtte fra
sparebanken sør.

- Trenere: Behov for noen flere trener før neste
sesong. budsjettet justeres ihht til dette.

- Håndball:
- Godt i gang og fungerer bra. Diskuterer halltid

med turn og fotball internt. Skal sammen med
turn og fotball se på halltider for neste sesong.
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- Planlegger for cuper for høst og vår, men ikke
for våren 2023. Christer følger opp med
søknad for dette.

- Vurderer håndballskole. kommer tilbake
angående dette.

- Fotball:
- Alle lag er meldt opp. meldt opp en del lag i

vinterserie. A-laget i gang med treningskamper.
J15 slo J15 på Storm!!

- Tollnes har tatt kontakt for et mulig samarbeid.
- Olderman:

- Årsmøtet førstkommende torsdag (uke 7).
Dårlig rekruttering fra yngre generasjoner.

- Bane/utstyr:
- Lars har opprettet kontakt med kommunen

angående rehabilitering av kunstgressbanen.
Vært på møte i banelauget. Fått gode innspill
opp mot vårt anlegg.

- Økonomi:
- se budsjettpost.

- Sponsor:
- Avtale med beha og Select. Ny avtale med select

i fem år fra nå. Avtale over på kick-back. Ny
avtale med Beha går også over fem år. Vi må
være bedre til å reklamere ut for våre
medlemmer at Borg får Kick-back for alt av
varer som handler.

- Meny har fått utkast til ny avtale. Ragnhild
holder i denne.

- Nærmiljøprosjekt:
- Alle tre gruppene kommer neste styremøte for å

redegjøre for fremgang.

15/23 Sportsplan - Helene, Christer og Arild har lagt inn sine
oppfølginger for hhv turn, håndball og fotball

- Arild, Christer og Helene gjennomgikk de
idrettsspesifikke delene av sportsplanen. Noe ble
diskutert og revidert og sportsplanen er endelig
vedtatt av et enstemmig styre.

Organisasjon

16/23 Budsjett - Venter på balanserapport og regnskapsrapport,
kommer før årsmøtet.

- Stian gjennomgår budsjettet for 2023 i forberedelse
til årsmøtet. Endelig forslag må gjøres i neste
styremøte.
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17/23 Oppdatert valgkomiteen - Lars Guttormsen Eia gir en gjennomgang av
valgkomiteens arbeid. Forventer å overlevere et
skriftlig produkt til styret i uke 7, for innlemmelse i
årsmøtedokumentene.

18/23 Årsmøtet 2022 - I løpet av uke 7 må turn, håndball og fotball ha sine
årsberetninger klare og oversendt til Stian.

- Evy tar ut medlemslister for å se at de oppmøtte er
stemmeberettiget.

- hovedforeningen sin årsrapport med innspill fra
baneansvarlig.

19/23 Eventuelt - Forsikringssak nede: snart ferdig med oppgjøret.
Kristin holder tak i dette.

20/23 Neste styremøte tidspunkt: Mandag 27.02.23 klokken 1830

Saker:

Organisatorisk

- Årsmøtet
- Oppdatering fra nærmiljøgruppene.
- Endelig vedtak av budsjett.

Sportslig del

- ingen sportslig del dette møtet da fokus er årsmøtet.

Referent: Erik Vinje


