Styremøte Dalen IL
Dato: 2020-09-07
Tid: 18:30
Sted: Dalheim
Deltakere: Aleksandra, Alexandra, Erich, Evelyn, Lars Tore, Henning, Tonje
Forfall: Aneta
Andre: “Noen” utvalget orienterte om fundament
Type møte: Styremøte
Nummerering: <#1 innkallingsnummer> <#2 styremøtenummer dette året> <#3 mnd> <#4 år>
1.5.9/20 Godkjenning av referat fra styremøte 17.08.2020
2.5.9/20 Godkjenning av regnskapsrapport August 2020
Styrebehandles neste gang.
3.5.8/20 Evelyn går gjennom rollebeskrivelsene (vedtas)
Vi tar et eget arbeidsmøte på rollebeskrivelse Teams neste uke
4.5.8/20 Evelyn informerer om flere Styremedlemmer (vedtas)
Vi trenger noen til følge opp kvalitetsklubb. Det vurderes nærmere årsmøte om det er behov for
flere i styret som kan ta disse oppgavene. Vi finner ut på arbeidsmøte neste mandag praktiske
oppgaver som skal utføres.
5.4.8/20 Evelyn informerer om styremedlemsforsikring
Det kan være risikabelt å sitte i styret.
Actionpoint: Erich spør eksisterende forsikringsselskap hva det koster. Tryg med avtalenr.
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6.5.9/20 Evelyn informerer om foreldremøtene M13 og G11 har hatt.
G11 og M13 har ingenting å melde til styret.
7.5.8/20 Bjørn, Evelyn og Lars Tore informerer om videre planer i jr. laget G06 (vedtas)
Vi forsøker å få laget til å forbli i Dalen IL Det er usikkert om dette går.
Vedtak: styret ønsker å beholde ungdomssatsingen, men at sportslig leder må jobbe videre for
å se om forholdene ligger til rette at dette skal kunne fortsette. Sportslig leder melder fra til
styret ved behov.
8.5.8/20 Bjørn informerer om trener A-lag (taushetsbelagt)
Vedtak: Lars Tore og Bjørn følger opp
9.5.8/20 Lars Tore orienterer om leie av kiosken (se punkt 3.4.8/20 fra forrige styremøte)
Har vært i kontakt med kommunen ang. reguleringsplan. Må utredes videre hva som er status.
Må komme tilbake til neste styremøte. Vedtak: vi legger denne ballen død per nå og ser om vi
kan ta det opp igjen senere.
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10.5.8/20 Fotballavslutning oppfølging fra arrangøransvarlige Aneta og Aleksandra (se punkt
4.4.8/20
Vedtak: Aneta kjøper inn pokaler. Disse avhentes på Dalheim ihht videre instruks. Avsluting
arrangeres som vedtatt tidligere lagvis. M13 ønsker en leder fra styret.

11.5.8/20 Lars Tore orientere om rekruttering i barnehagen og Allidretten (se punkt 7.4.8/20 fra
forrige styremøte).
Har ikke gjort en dritt. Aleksandra tar over.
12.5.8/20 Henning orientere oss om flere sponsorer og høst dugnad (se punkt 8.4.8/20 fra
forrige styremøte).
1. Lodd er kjøpt inn. Kontakt lagledere og få tak i hvor mange aktive spillere de har. Man
må ha navn.
2. Høstdugnad:
3. Sponsorer: jobber med sponsorer for neste år
Konklusjon: vi jobber praktisk med disse elementene neste styre arbeidsmøte
13.5.8/20 Evelyn orienterer om FIFA-turnering
1. Fått tillatelse 16-18 oktober. Gymsalen og Dalheim er leid.
2. A-laget ordner med det tekniske oppsettet
3. Påmelding åpnes via nettsiden. Maks 150 deltakere
14.5.8/20 Erich informerer om Office 365/ MS365
Domenet er flyttet til domeneshop.
Actionpoint: Erich kan dermed flytte epost til MS365.
15.5.8/20 Post / Eventuelt
1. Fundament
a. Fundament: Mastene og lys er renovert for 3-4 år siden. Gjengstengene er synlig
øverst.
b. Den tinglyste avtalen står det at kommunen skal vedlikeholde banen.
c. “Noen utvalget” høre med Thomas Sagen om hva de som sjekket i 2017 sa for
noe, evt bilder.
d. Lars Tore: Vi tar kontakt med kommunen og ber om de kan sende noen på
befaring - Tor Sannes i Lillestrøm kommune. Vi sjekker først dialogen fra 2017
der kommunen innrømmet økonomiske forpliktelser. Hensikt: å få en befaring, få
status, for å se om det er farlig og hvordan det kan løses
2. Allidrett
a. Vi har ingen trenere til allidrett.
b. Tid er torsdag 17-18
c. Evelyn spør interessent, spør også på nettsiden på Gan
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