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Ansvarlig
Anders
Sverre

2

Anders
Sverre

Koronasituasjonen og klubborganisering
Mål for styret og administrasjonen under Koronasituasjonen:
Sikre økonomi, sørge for at sportslig aktivitet kommer i gang så raskt som mulig
og beholde medlemmer.

Frist

Koronasituasjonen-siste oppdatering:
Fotballbanene er gjenåpnet av BYM og det er nye retningslinjer fra
Helsedirektoratet når det gjelder organisert aktivitet. Håndballforbundet kan ikke
anbefale aktivitet etter nye retningslinjer. Fotballforbundet åpner for aktivitet.
Etter omfattende vurderinger av adm. og styret avventer vi oppstart av organisert
aktivitet. Ny vurdering gjøres på styremøtet torsdag 16. april.
Klubborganisering:
Alle faste ansatte er permittert 80 prosent fra mandag 30. mars.
Trenere er permittert 100 prosent fra samme dato.
Administrasjonen er aktiv innenfor gitte rammer og følger opp nødvendig
forefallende arbeid. Det er fokus på informasjon til trenere, årganger og
medlemmer. Alle årganger skal følges opp fra klubben med oppgaver, øvelser,
eventuelle nettkurs og løpende informasjon.
Alle permitterte kan innkalles på 24 timers varsel.
Ansvarsområder for styremedlemmer
Anders:
Lars Erik
Christian
Bjørn
Kristine
Thomas
Karianne
Kenneth
Stig

Styremøter, styresaker, hallstyret (Kristine, Bjørn, Lars Erik,
Tonje), daglige saker, løpende dialog med Sverre
Anlegg, samarbeid Ljan Fotball (Anders, Sverre)
Allsport
Fotball
Håndball, rekrutteringskomité trenere (Anna, Tone)
Triatlon
Økonomi, budsjett (Sverre), søknad om støtte
Sponsor, Club Spond (Madeleine, Simon), kronerulling, dugnad
Cuper (Anna, Madeleine, Tone/håndballcupkomité), frivillighet
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Opprykk for damer håndball til 1. divisjon

Kristine

Gledelig opprykk – og får ikke større konsekvenser for budsjett og økonomi enn i
2019. Det har vært god dialog mellom laget og klubben i forhold til økonomi og
forventninger. Tidligere vedtak om ikke å betale spillere i NIF består, og
dugnadsplikt opprettholdes. Det er stor entusiasme rundt laget og en betydelig
oppside på hjemmekamper, arrangement og sponsorer.
Krav til dokumentasjon i 1. divisjon fra Norges Håndballforbund følges opp av
Kristine.
4.

Økonomi
Regnskap 2019 viser et betydelig underskudd på kr 1,75 mill. Resultatet har
bidratt til å redusere likviditeten i klubben. Likviditetsbelasting er betydelig
mindre enn regnskapsført resultat.

Sverre
Styre

Koronakrisen skaper nye utfordringer i forhold til likviditet. Sverre la frem
oppdatert likviditetsbudsjett frem til og med juli. Det er fremdeles stor usikkerhet
med tanke på støtteordninger, og når inntektsbringende aktivitet kan starte.
Det blir en mer omfattende gjennomgang av økonomi og budsjetter på styremøtet
16. april.
5.

Eventuelt
Forslag om større innsamling fra medlemmer og støttespillere
Koronasituasjonen påfører NIF betydelig tap som ikke blir dekket av nasjonale
eller lokale støtteordninger. Styret etablerer en komite som ser på muligheter for
en større innsamling/kronerulling. Komiteen består av Anders, Kenneth, Stig og
Kristine.

Neste møte:
16. april 2020
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