PROTOKOLL

Styreperiode: 2019-2020
Styremøte nr. 7/19
Sted: Dalheim Samfunnshus
Dato: 20.8.2019 kl. 19:00

Thomas A. Sagen (som ledet møtet)
Tilstede
Evelyn Lindheim-Eriksen
av styrets
medlemmer: Henning Blom
Hanna Caquet
Mona Holtedahl
Hanne Bartnes
Ewelina Sternal
Forfall:

Ingen

Andre:

Ingen

1.0.7/19

GODKJENNING AV REFERAT FRA 11.6.2019 OG 17.6.2019
Referatene var utsendt i forkant av møtet. Referat fra møte 6 publiseres ikke på nettsidene.
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger.

2.0.7/19

GODKJENNING AV REGNSKAP PR 30.7.2019
Regnskapsrapporter var utsendt i forkant av møtet.
Regnskapet viser et foreløpig underskudd på kr. 66.198 men det gjenstår fortsatt fakturering
av noen sponsorer, samt leieavtale med kommunen. Forutsatt en normal høst med
dugnadsaktivitet forventes regnskapet å kunne vise tilnærmet budsjett ved årets slutt.
Det er fortsatt en del utestående poster, og arbeidet med innkreving går til Conecto etter
gjeldende rutiner. Treningsparken nærmer seg også ferdigstilling og det sendes rapport for
utbetaling fra de stiftelser som har gitt midler til prosjektet.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

3.0.7/19

ORIENTERING FRA NIF OM REGNSKAP OG INKASSO
For å klarlegge juridiske forhold har styret bedt NIF om en redegjørelse rundt regelverket
for inkasso, samt bestemmelser for bruk av kasse i kiosk. NIF`s uttalelser var utsendt i
forkant av møtet.
NIF fastslår at praksisen med faktura i barns navn er innenfor lovverket, og at de foresatte
er juridisk ansvarlig for alle fordringer gjennom samtykke og påmelding. Inkasso sendes
derfor i foresattes navn, i den grad det benyttes.
NIF fastslår at idrettslagets kioskvirksomhet er fritatt for registrerings- og avgiftsplikt så lenge
den kun drives under arrangementer, og minst 80 % av varene selges til dette formålet.
Regelverket om elektronisk kasse etter bokføringsforskriften gjelder ikke for veldedige og
allmennyttige organisasjoner i en slik sammenheng (Skatteetaaten.no).
Vedtak: Tatt til etterretning.
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4.0.7/19

FREMDRIFT FFO OG IVARS FOTBALLSKOLE
Det har ikke lyktes for idrettslaget å få på plass ny FFO trener, og et videre arbeid med
dette startes derfor opp igjen vinter/vår 2020. Det vurderes stillingsannonse og utlysning
for ny sesong 2020-2021.
Ivars Fotballskole starter opp igjen i september, og vil også kunne være et alternativ for
de som ikke har FFO. 3v3 banen skal rustes opp med nye hjørnestøtter, og mål fast monteres.
Det er gjort avtale med håndverker som besørger dette arbeidet
Vedtak: Tatt til orientering. FFO-tilbudet tar pause til høsten 2020.

5.0.7/19

STATUS FOR STØTTEKORT OG MEDLEMSFORDELER
Styret diskuterte det videre arbeidet med nye støttekort. Det er ingen nye leverandører
på plass, og arbeidet fortsetter derfor frem til neste møte. Dette vil være siste frist for å
kunne lansere i 2019.
Vedtak: Saken tas opp til endelig avgjørelse i neste møte.

6.0.7/19

GJENNOMGANG AV SPONSORLISTEN
Henning orienterte om status for arbeidet med sponsorer. Fetsund Elektro og Maxbo på
Sørumsand er med på en ny periode som skiltsponsorer. Det jobbes videre med ytterligere
sponsorer frem til neste møte.
Vedtak: Tatt til orientering.

7.0.7/19

POST / EVENTUELT
Post ble fordelt. Det var ingen saker til eventuelt.

Styremøtet ble avsluttet kl. 20:45. Neste ordinære styremøte avholdes på Dalheim 10. sept. kl. 19:00.
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