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Pkt. Beskrivelse
Ansvarlig
1.
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Anders
Godkjent.
Sverre
2.

Orienteringssaker
Nytt fra administrasjonen
Økonomi
Det er fortsatt god likviditet og kontroll på økonomien.
Styre og administrasjon er fornøyd med et godt resultat og betydelig forbedret
likviditet i et utfordrende Korona år.

Frist

Sverre
Anders
Kenneth

Korona
Siste nedstengning av aktivitet er utfordrende. Langtidsvirkning av nedstenging er
usikre. Det er frafall i flere årganger.
Administrasjonen
Stig har valgt å slutte i NIF, han jobber ut januar. Prosess med å ansette erstatning
har startet. Det vil bli en mindre omorganisering i forbindelse med nyansettelse.
Spond
Kenneth informerte om implementering av Spond Club.
Vannsport
Det er sendt søknad på leie av en mindre strand eiendom på Mosseveien fra Oslo
Kommune. Leiekostnader er svært lave. Eiendommen er tenkt brukt til våre
camper, kajakk tilbud til alle medlemmer, kurs og andre aktiviteter.
Nabolagsklubb
NIF ble valgt ut av Oslo Idrettskrets til å være med i klubbutviklingsprogrammet
nabolagsklubb. Styre og administrasjonen følger opp krav og forventninger.
Det er mottatt støtte på kr 160.000,-
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3

Utkast til organisasjonsplan

Anders
Camilla

Anders og Camilla la frem et første utkast til organisasjonsplan. Planen er basert
på årsmøtevedtak i 2019 om ny organisasjonsmodell for NIF. Målet er å bidra til
en effektiv organisasjon hvor viktige oppgaver, funksjoner, roller og grupper i NIF
er godt beskrevet.
Vedtak;
Strategigruppen merker seg styrets kommentarer og jobber videre med
organisasjonsplanen. Det legges frem endelig utkast for styret i februar 2021.
4.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, varslingsrutiner
En gruppe i klubben bestående av Anna Collet, Camilla Røste, Tonje Vang og
Anders Bakken har utarbeidet et forslag til varslingsrutiner og retningslinjer som
ble fremlagt for styre i forhold trakassering og overgrep.

Anders
Sverre

Vedtak:
Styret i Nordstrand IF tar seksuell trakassering og overgrep på det høyeste alvor.
Det skal være lav terskel for å varsle, retningslinjene mot trakassering og overgrep
skal være kjent i hele organisasjonen, og det skal være gode rutiner for å følge opp
alle varsler.
I Nordstrand IF skal rutinene for å håndtere varsler om seksuell trakassering og
overgrep følge Norges idrettsforbunds «Veileder for håndtering av varsler om
trakassering og overgrep». Forslaget til varslingsrutiner og retningslinjer mot
seksuell trakassering og overgrep som ble lagt fram for styret skal være de
gjeldende i foreningen.
Styreleder får i oppdrag å nedsette et etikkutvalg, som skal bistå styret og ledelsen
i administrasjonen i saker som gjelder brudd på idrettens etiske retningslinjer.
Administrasjonen får i oppdrag å gjøre vedtaket kjent gjennom nettsidene og
sørge for at retningslinjene, varslingsrutinene og tematikken tas opp på møter
med utøvere, trenere og foreldre og i andre relevante sammenhenger.
5.

Julegave til frivilligheten
Anders fikk fullmakt til å forhandle med Storstua om et fordelskort for de frivillige
for 2021.

6

Eventuelt
Neste års styre

Anders
Sverre

Anders
Sverre

Gruppeled
erne
Hedersbevisninger
Gruppene varsler inn utmerkelser til neste møte
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