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Godkjenne av innkalling, referat og saksliste
Godkjent

Ansvarlig
Anders
Sverre

Frist

Mål for styrearbeidet fremover
Sikre økonomien i klubben
Sørge for at sportslig aktivitet kommer i gang så raskt som mulig
Beholde medlemmer
2

Status administrasjon og sport
Trenere og ansatte i administrasjonen er fortsatt permittert, se referat fra forrige
styremøte. Ansatte i administrasjonen er motivert og nødvendig forefallende
arbeid utføres i hovedsak fra hjemmekontor. Anna og de ansatte på sport
prioriterer informasjon til trenere og rekruttering av håndball trenere til ny
sesong.
Fremover jobbes det aktivt for å få på plass systemer for oppstart av aktivitet
innenfor anbefalinger fra FHI og NIF.

Anders
Sverre

Det er foreløpig ikke satt i gang organisert aktivitet. Vedtak om oppstart
behandles på eget møte 23. april. Sportsjef sammen med gruppeledere legger frem
dokumentasjon til møtet.
Allsport ser det vanskelig å gjennomføre aktiviteter innenfor rammen av
smittereglene, og har avlyst all trening frem til høsten. Løvelekene som er deres
store arrangement, måtte dessverre avlyses.
Vårdugnaden i påsken var vellykket! En god opprydding og samling av granulat
gjør anlegget klart til aktivitet.
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Økonomi og budsjett
Likviditet
Det er fremdeles likviditet til drift ut juli basert på de støtteordninger som blir
utbetalt i mai. Likviditet fra august er avhengig av oppstart og innbetalinger av
treningsavgift. Det vil på årsmøtet legges frem forslag om låneopptak for å sikre
drift i en lengre periode, selv uten oppstart fra august.

Sverre
Karianne
Anders

Analyse av regnskap 2019
Det ble gjort en grundig gjennomgang av regnskapet. Resultat 2019 blir minus 1,7
mill. Det er betydelig svikt i inntekter mot budsjett. Inntekter ligger på samme
nivå som 2018. Det er engangskostnader og periodiseringer fra tidligere år på 0,8
mill. Lønn er som budsjettert. Likviditetbelastning i 2019 regnskapet er ca. 1 mill.
bedre enn resultat.
Budsjett 2020- 2021
Sverre la frem opprinnelig budsjett 2020 og budsjett justert for konsekvenser av
korona. Endelig budsjett 2020 behandles på styremøtet 5. mai.
Det ble lagt frem utkast til budsjett 2021 med et overskudd på kr 780.000,Søknader
Det er to viktige søknader med frist i april. Hovedsøknad til Oslo Kommune med
medlemsregistrering, frist 30. april. Søknad Koronatap mars/april på billett og
arrangement, frist 21. april. Sverre utarbeider og sender begge søknader.
Kronerulling
Viktig vi går ut med riktig informasjon om hvor mye koronasituasjonen har bidratt
til økonomisk tap når vi skal be om støtte. En eventuell kronerulling settes på vent
til vi ser resultatet av støtteordninger.
Undervarme – Totalregnskap
I balansen for 2019 ligger undervarme med en kostnad på kr 6,6 mill.
Prosjektet er ikke ferdig, moms refusjon blir utbetalt i 2020.
Det er søkt om 1,6 mill. Endelig total regnskap følges opp av Lars Erik og Sverre.
4.

Årsmøte
Årsmøtet blir gjennomført elektronisk 26. mai.

Anders
Sverre

Innkalling sendes 26. april
Sakspapirer sendes senest 19. mai.

Neste møte: 5. mai
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