Styremøte Dalen IL
Dato: 2020-08-17
Tid: 18:30
Sted: Dalheim
Deltakere: Evelyn, Erich, Aneta (19:40), Alexandra,Tonje, Lars Tore (20:30) Henning kom
senere.
Forfall:
Andre: Lisbeth
Type møte: Styremøte
Nummerering: <#1 innkallingsnummer> <#2 styremøtenummer dette året> <#3 mnd> <#4 år>
1.4.8/20 Godkjenning av referat fra styremøte 15.06.2020
Referat ikke ferdig skrevet
2.4.8/20 Godkjenning av regnskapsrapport mai 2020
Listbeth orienterte om økonomien. Foreløpig ingen store ringvirkninger. Faren er mindre inntekt
pga frafall. Godkjent
3.4.8/20 Forslag til kiosk (vedtas)
Lars sjekker om det krever vedtektsendring om vi kan juridisk leie ut til en ekstern drifter av
kiosken.
4.4.8/20 Fotballavslutning (bestemme dato, vedtas)
Lagledere arrangerer avslutning for hvert sitt lag pga smittevernhensyn. Ingen felles avslutning.
Utføres helst i løpet av oktober. Dommere i barnefotballen påskjønnes på egen måte (gave +
nettside/FB artikkel). Styret avstår fra gaver. Aleksandra og Aneta følger opp
5.4.8/20 Årsfesten (bestemme dato, vedtas)
Årsfest utsettes til 100-års jubileet neste år pga smittevernhensyn.
6.4.8/20 100 årsjubileum (bestemme dato, vedtas)
12. juni 2021 - festdag ute med hele familien. Inviterer hele bygda.
Kommunisere det som “100 års bursdag”
7.4.8/20 Rekrutering (vedtas og aktiviseres)
Lars Tore tar kontakt med den nye barnehagen.
8.4.8/20 Inntekt, dugnad og sponsorer
● Henning - fått ok fra Fjellsrud entreprenør. De andre tenker ut oktober. Vi legger alle ut
på nettside/FB side.
● Ser etter en annen mulighet for dugna- nettbestilling
● Lodd: avventer svar
9.4.8/20 Orientering samarbeid med Fet IL
● Hening har tatt kontkat med Fet IL 06 for de som ikke vil trene masse å spille på Dalen
10.4.8/20 Orientering lagleder og trenermøte
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Fungerte fint. Alle fikk det som de ønsket.
11.4.8/20 Orientering dommer
Ingen dukket opp på dommermøte. Har fått dommere til alle untatt 2 kamper på slutten pt.
12.4.8/20 Orientering FIFA-turnering
Dato: 17.okt, Kun invitere klubbens spillere. Må følge nye retningslinjer fra NFF - ikke
tilgjengelig enda. Uteaktivitet samtidig m/ blant annet hastighetsmåling. Gratis adgang.
Kiosken/matsalg kan være oppe. Alexandra har sjekket mht pokaler. Bestiller når vi vet
behovet. FIFA skal ha en vandrepokal
13.4.8/20 Orientering om muligheter for Office 365 med MS eller via NIF
Evelyn og Erich tar et møte for å redusere kompleksitet vesentlig.
14.4.8/20 Orientering om ny idrettsgren
Basket er interresant, men vi starter ikke noe nytt før Korona er mer avlart
15.4.8/20 Orientering om fitnessgruppa
Hatt møte med Hanna. Det skal koste 200,- per mnd, Dropin 60,16.4.8/20 Post / Eventuelt
1. Det ble også nevnt at lyskasternes fundament må repareres. Noen utvalget har sagt de
vil gjøre det. Spørre om de kan stille på neste styremøte.
2. Info til lagledere - felles epost eller
3. 50 mer per kamp i lønn til dommere
4. Styret har fått godkjenning at dommere kan betales via vipps - sier fra til Tonje som
utfører. Vipps konto kan maks ha 10.000. Det er den som det betales til i Kiosken også.
Kasserer får også personlig kredittkort på konto til Dalen IL for å kunne koble dette mot
Vipps og betale online tjenester etc.
Enstemmig vedtatt
5. Facebook / ekstern kommunikasjon. Orientering hvordan FB brukes og skal brukes
fremover sammen med nettside.
6. Hjemmeside pekeren må flyttes
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