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

Orientering

Sverre

Korona
Søknad Korona pakke to er innvilget. Den dekker i hovedsak deler av tap på cuper,
billetter og Niffo.
Det er ingen ansatte eller trenere som er permittert.
Koronagruppen følger løpende pålegg og endringer for Oslo. Det brukes mye
ressurser på oppfølging og kvalitetssikring av tiltak.
Camp Nordstrand
Vi har i løpet av 2020 utvidet Camp Nordstrand med vinterferie, høstferie og to
ekstra uker i forbindelse med sommercamper. I tillegg har vi opprettet tilbud for
friluft (Camp 59 grader), E-Sport og Ballidrett.
Nytt i 2020 er redusert pris for ekstra uke på sommercamp og søskenrabatt.
Vi har i løpet av 2020 hatt over 800 påmeldinger til de forskjellige ukene.
Tilbudet gir jobb til ca. 50 unge medlemmer av klubben og betydelig omsetning i
Storstua som står for all mat servering.
Nordstrandhallen AS
Anders informerte om siste økonomiske status og nytt innvilget lån.
Prognose for 2020 viser et underskudd. Styre i NIF holdes løpende orientert om
drift og økonomi i Nordstrandhallen.
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Økonomi
Regnskap for perioden januar til og med september 2020
Regnskapet viser et overskudd. Resultat pr. september er bedre enn budsjettert.
Historisk er det betydelig underskudd i oktober og november.

Sverre
Karianne
Anders

I perioden april til september har det vært betydelig tap av inntekter som følge av
nedstenging grunnet Korona.
Streng kostnadskontroll og innvilgede søknader for deler av tap på Korona gir et
resultat som sannsynligvis er sammenlignbart med vanlig drift.
Det jobbes fortløpende med inntektsskapende tiltak og aktiviteter.
Likviditet
Det er god likviditet i NIF, men det er fremdeles usikkerhet forbundet med
Korona. Daglig leder sammen med styre fører streng kostnadskontroll.
4.

Strategiarbeidet

Anders

Strategigruppen som ble nedsatt på forrige styremøte har hatt ett møte. Gruppen
har ansvar for strategiprosess, strategidokument og en organisasjonsplan for hele
klubben. Nordstrand IF sine eksiterende visjoner og verdier legges til grunn for
arbeidet. Prosessen skal dekke sport, kultur, økonomi og organisasjon.
På grunn av de siste innstrammingene fra Regjeringen i forbindelse med Covid-19
forelår strategigruppen at prosessen med å vedta ny strategi bør utsettes et halvt
år. Det er viktig at medlemmer, trenere, frivillige og ansatte blir involvert, noe som
er vanskelig gjennom digitale møter. Det er dessuten viktig at klubben nå har
hovedfokus på å håndtere koronasituasjonen slik at vi får prioritert å gjennomføre
aktivitet.
Strategigruppen vil se an situasjonen i desember, og legge en plan for
gjennomføring av prosessen i 2021.
Arbeidet med å lage en organisasjonsplan går som normalt. Organisasjonsplanen
vil bli lagt fram for årsmøtet i mars.
5.

Nabolagsklubb

Anders
Sverre

Sverre og Anders informerte om nabolagsklubb med søknads frist 1. november.
Styret vedtok å søke om å bli nabolagsklubb.
6.

Opparbeidet egenkapital i gruppene
Allsportgruppen ved Christian fremmet forslag om å avsette opparbeidet
egenkapital i Allsport fra 2013 med kr 245.000,- Allsport er eneste gruppe som pr.
dato har gjenstående egenkapital fra tidligere styrevedtak. Allsport har i tillegg til
egenkapital på kr 245.000,- fra 2013 gått med overskudd i perioden fra 2013 til
2020. En del av egenkapitalen og overskuddet er tilskudd fra stiftelser, foreninger
og bydel som bør avsettes til fremtidige prosjekter.

Anders
Christian
Sverre

Vedtak
Det avsettes kr 245.000,- pr. 31.12. 2020 til Allsportgruppen som disponeres til
fremtidige prosjekter. Alle gruppene i Nordstrand Idrettsforening er solidarisk
ansvarlig for over og underskudd. Det opparbeides ikke tilgodehavende eller
skyldig kapital i gruppene.
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7.

Eventuelt
Anders orienterte om at han vil skrive et åpent brev til medlemmer og aktive i
klubben med fokus på hva som har skjedd i klubben siden koronanedstengingen i
mars. Styret ble utfordret til å komme med innspill på innhold.
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