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1.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling, referat og saksliste
Godkjent.

Ansvarlig
Anders
Sverre

2.

Status administrasjon

Sverre

Frist

Korona
Søknad Korona pakke to er sendt.
Kort orientering om Korona gruppen og tiltak som gjennomføres.
Ansatte
Det er ingen permitterte trenere eller ansatte grunnet Korona.
Administrasjonen jobber med en mindre omorganisering av arbeidsoppgaver.
Målsetting er mer tid til aktivitet. Det blir ikke serie for a-lag fotball. Dette
påvirker arbeidsoppgaver for fotball.
Spond
Styret har besluttet at klubben vil ta i bruk Spond som nytt medlemssystem.
Medlemskontingent og treningsavgifter vil fra januar 2021 sendes ut i Spond.
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Økonomi
Regnskap for perioden januar til og med august 2020
Regnskapet viser et overskudd på kr 1.968.000,-. Resultat pr. august er bedre enn
budsjettert. Historisk er det betydelig underskudd i oktober og november.

Sverre
Karianne
Anders

I perioden har det vært betydelig tap av inntekter som følge av nedstenging
grunnet Korona. Tapene har vært på Niffo/Akademi, sponsor, egne cuper,
ballidrett, billett, cup og sluttspill a-lag. I tillegg var det i perioden en liten nedgang
på nye medlemmer og trenigsavgifter sammenlignet mot tidligere år.
Styre og administrasjonen gjorde tidlig tiltak for å redusere kostnader.
Ansatte og trenere har i perioden april til juli vært permittert. Permittering har i
perioden variert fra 0 til 100%. Streng kostnadskontroll og innvilget søknad for
deler av tap på Korona gir et resultat som sannsynligvis er sammenlignbart med
vanlig drift.
Likviditet
Ved tilnærmet vanlig drift ut året vil det ikke være likviditetsutfordringer i 2020.
Det er fremdeles usikkerhet forbundet med Korona. Daglig leder sammen med
styre vil fortsatt føre streng kostnadskontroll. Det jobbes fortløpende med
inntektsskapende tiltak og aktiviteter.
Medlemsutvikling
Medlemstall september 2019 mot september 2020 viser en liten nedgang i fotball,
en liten økning i håndball og 23 medlemmer i nystartet gruppe Ballidrett.
Total har vi 9 flere medlemmer september i år enn samme tidspunkt i fjor. Med
nye tiltak og grupper burde det vært en større øning i antall medlemmer.
4.

Strategiarbeidet

Anders

Styret har nedsatt en strategigruppe bestående av;
Anders Bakken, Lars Erik Østgaard, Camilla Ryste, Stig Søderstrøm og Tonje Wang.
Gruppen vil ha ansvar for strategiprosess, strategidokument og en
organisasjonsplan for hele klubben. Nordstrand IF sine visjoner og verdier legges
til grunn for arbeidet. Prosessen skal dekke sport, kultur, økonomi og
organisasjon. Medlemmer, trenere, frivillige og ansatte vil bli involvert.
5.

Infoarbeidet i klubben

Camilla

Camilla presenterte hvor vi er i dag og styrker/svakheter ved infoarbeidet i
klubben. Vi starter en prosess som skal føre frem til en håndbok for infoarbeidet i
klubben.
6.

Nordstrandhallen AS

Anders

Styreleder i Nordstrandhallen AS Vegard Aaløkken informert om status, økonomi,
drift og søknader. Det er ansatt ny daglig leder med oppstart i begynnelsen av
november.
Styret i Nordstrand If holdes løpende orientert om drift og økonomi i
Nordstrandhallen.
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