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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

2.

Status administrasjon
Ansatte
Alle i administrasjonen er i full jobb. Krevende oppstart med alle idretter, cuper,
kamper og frivillighet etter korona.

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

Sverre

Vi har to nye i praksis fra Oslo Kollega Ole og Fabian. De jobber sammen med Rune
og Ken på drift.
Administrasjonen går tilbake til lenger åpningstid i administrasjonen tirsdag og
torsdag fra uke 35.
Det er mange gode søkere på prosjektstilling i Parasport. Siste intervjuer i løpet av
august.
Camper
Vi har i løpet av to år økt aktivitet med 100 %. Påmeldinger sommercamp var
451+75 (allidrett juli). Vi har redusert prisen for uke to og søsken. Redusert pris
gjør at omsetting øker mindre enn aktivitet, total rabatt for 200 påmeldinger
kr 100.000. Omsetning i 2021 blir betydelig over budsjettert.
Tilbudet er nå 6 uker sommer i tillegg til vinter og høstferie.
Sommercampene sikret wt stort antall av klubbens ungdommer sommerjobb.
Anlegg/drift
Oppussing av klubbhus Hallager er ferdig som planlagt til oppstart av E-sport
denne uken. Ole jobber på Mosseveien med opprydding og rehabilitering.
Vi venter fremdeles på endelig klarsignal fra Bymiljøetaten i forhold til
beachhåndballbanen.
Annet
Æresmedlem Torleif Gange har gått bort, Anders representerer NIF i bisettelse.
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Økonomi regnskap
Detaljert regnskap pr 31 juli ble presentert for styre med et overskudd på
kr 359.000,- mot et overskudd på kr 666.000,- i 2020. Korona påvirker fortsatt
negativt med avlyste cuper, redusert treningsavgift, ingen billettinntekter, avlyst
vinterserie og noe refusjon sommercamp(korona).
Det er mottatt et mindre beløp i Korona støtte. Hovedsøknad om refusjon sendes
15 september for perioden januar-august.

Sverre
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Sport, status i gruppene
Håndball
All aktivitet er i gang. Fremdeles noen restriksjoner på publikum.
Godt treningsmiljø og trenerveilederne fungerer veldig godt.
Spillere spesielt på jentesiden kommer tilbake grunnet godt miljø.
Det er store kull i jentehåndballen. Utfordring med rekrutering til guttehåndball.

Kristine

Hallkapasitet er en stor utfordring særlig for yngre årganger. Kostnadsnivå på hall
og trenere er utfordrende i forhold til treningsavgifter. Eksempler ble presentert
for styre.
Gode a-lag og junior lag er viktig for rekruttering og for å opprettholde et godt
bredt tilbud lengst mulig. I tillegg veldig viktig for rekrutering av trenere til lag,
Niffo, akademi og camper.
Hummel Cup blir gjennomført med store restriksjoner for publikum 27-29 august.
Fotball
All aktivitet i fotball er i gang som normalt. Ressursgruppen fotball fungerer godt.
God rekrutering og store grupper i guttefotballen. Fotballgruppen og sportslig
ansatte må sammen finne strategi for å bedre rekrutering til jentefotballen.

Bjørn

A-lag herre og junior elite er godt i gang med sesong og samarbeidet dem imellom
fungerer godt. A-lag damer har slått sammen junior og dame til seriespill.
Gode a-lag og junior lag er viktig for rekruttering og for å opprettholde et godt
bredt tilbud lengst mulig. I tillegg veldig viktig for rekrutering av trenere til lag,
Niffo, akademi og camper.
Det blir 5er og 7er Cup i oktober på Niffen.
E-sport
Fantastiske lokaler og alt er klart for oppstart på Hallager!
Åpning fredag 26 august. Det er 22 aktive medlemmer i tillegg tas nå alle på
Siri
venteliste inn. Målet er 130 medlemmer i løpet av 2022.
Spilleravtaler, sportsplan og etiske retningslinjer er viktig.
Det må være et godt miljø og et trygt sted å være.
Budsjett og trenerkontrakter er diskutert med Sverre og må være innenfor samme
rammer som resten av klubben.
Parasport
Etterlengtet oppstart er i gang etter korona. Det er fremdeles basis på Nordseter
på mandager med fire grupper som har flest deltakere. Gledelig med 10 nye unge
utøvere. Våre grupper er håndball, fotball og basis i tillegg kommer golf, klatring
og bowling i samarbeid med andre klubber.
Parasport deltakere blir i klubben, over halvparten er over 20 år. Viktig med er
godt diversifisert tilbud til de voksne.

Espen

Gunn og Espen har etter en grundig prosess innstilt to kandidater til
prosjektstillingen på parasport. Sverre tar siste intervjuer sammen med Anna.
E-sport og bordtennis er nye mulig aktiviteter for gruppen.
Triatlon
Ulvøya rundt var suksess med mange deltakere.
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Styreseminar

Anders

Styreseminar er foreløpig utsatt. Implementering av vedtatte planer og
nabolagsklubb behandles på regulære styremøter. Til styremøte 28 september
inviteres representant fra Oslo Idrettskrets til å informere mer om nabolagsklubb.

4/4

