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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

2.

Nabolagsklubb
NIF er med i nabolagsklubb som er Oslo Idrettskrets program for å styrke
fleridrettslag i Osloidretten. Simen Kjelsrud fra OIK presenterte målsetting og
forventninger til klubbene som er med.

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

Sverre
Anders

Inkludering
• ekstra innsats på inkluderingsarbeid
• aktivt jobbe for å rekruttere og beholde flere fra lokalmiljøet i idrettslaget
Kompetanse
• Forventning om at flertallet av medlemmene i styret har tatt kurs knyttet
til sin rolle i styret
Frivillighet og dugnad
• Medlemsbasert og ikke forretningsbasert
• Ta enda bedre vare på de frivillige
• Skape strukturer i klubben til å skape positive spiraler
• Lage bedre systemer for dugnad
Ungdomssatsning
• Inkludere ungdom i prosjekter
• Gi ansvar til ungdommer - vi beholder ungdommen lenger. Bidrar til
nytenkning og kreativitet.
• Etablere ungdomsutvalg
Klubbhåndbok
• Nabolagsklubben tildeles en klubbveileder
Status administrasjon

Sverre

Sponsor
Det ble diskutert modell for salg av reklame av A-lag.
Forslag til priser, modell og materiell behandles sammen med budsjett på et
senere styremøte.
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4.

Medlemstall 2021
Antall betalte medlemskap pr. september 2021 er 2314
Antall ubetalte medlemskap er 105
Totalt i 2020 var 2183 i følge årsmeldingen.

Anders

Totalt er aktivitetstallet (aktive medlemmer i treningsgruppe) for barn og unge
født 2002 og senere 1739. I tillegg kommer aktive født 2001 og tidligere.
5

Eventuelt

Tone

Hummelcup 2021
Cupen ble en stor suksess sportslig for våre og tilreisende lag!
Det var betydelig utfordringer i forberedelser og gjennomføring grunnet Korona.
Stor honnør til frivillige og ansatte som fikk gjennomført en god Cup. Hummel ble
gjennomført uten publikum med et maks antall på støtteapparat. Økonomisk ble
det bare et lite overskudd sammenlignet med tidligere år. Det er publikum som gir
overskudd fra billett, kiosk og parkering.

2/2

