Styremøte Dalen IL
Dato: 2020-10-13
Tid: 18:30
Sted: Dalheim
Deltakere: Aleksandra, Alexandra, Erich, Evelyn, Lars Tore, Henning, Tonje, Aneta
Vara: Siri Finstad
Forfall:
Andre: Børre Olsen og Hans-Gunnar Sleipnæs
Type møte: Styremøte
Nummerering: <#1 innkallingsnummer> <#2 styremøtenummer dette året> <#3 mnd> <#4 år>
1.6.10/20 Godkjenning av referat fra styremøte 07.09.2020
Vedtak: Godtatt
2.6.10/20 Godkjenning av regnskapsrapport september 2020
Vedtak: Godtatt
3.6.10/20 Styre vedtar for/mot om videre arbeid kunstgressbanen
Banen avskrives på 10 år, men mener at den bør kunne avskrives på 15 år om man har godt
vedlikehold. Det må da rapporteres jevnlig om status. Snømåking sliter mest på banen. Banen
er i godt hold. Granulatet må renses jevnlig og etterfylles. Vedlikeholdsavtalen koster 16.000 i
året. Banen feies og måkes av Noenutvalget. Vi har en løvblåser. Kan være lurt å at noen
blåser banen fri for løv når løvene har falt. Per Aas prøver til uka.
Forslag som skal tas stilling til senere: Banen måkes ikke frem til 1. februar, derfra måker vi
halve banen (halve siden annethvert år) frem til snøen går. Det skal måkes godt innenfor slik at
granulat ikke havner utenfor banen og kan derfor gjenbrukes slik at vi slipper å etterfylle.
1. Vedtak1: enstemmig vedtak at vi inngår avtale med baneleverandør om 3 årig
vedlikeholdsavtale
2. Vedtak2: Styreleder informerer A-laget at vi vurderer endrede smømåkingsrutiner
4.6.10/20 Styre vedtar for/mot om koronatiltakene som blir foreslått med Vara Siri Finstad
Siri følger med på endringer på nettet og de endringene som sendes til post@dalenil.no
5.6.10/20 Styret vedtar for/mot om hver styremedlem sine faste arbeidsoppgaver under
hele styretiden
Vi går gjennom dette i detalj neste arbeidsmøte og fordeler mer eksakt da.Vi diskuterer da også
nærmere hvordan vi jobber frem mot de enkelte styremøtene. Neste arbeidsmøte er
27/10-2020
6.6.10/20 Bjørn orienterer styret beslutning som ble tatt ang. A-lags trener
Hans Gunnar orienterte om forhistorien til avtalen med A-lags trener. Han får utbetalt
kjøregodtgjørelse og lønn. Styret gir Evelyn og Tonje fullmakt til å utføre betalingen.
7.6.10/20 Styre vedtar for/mot om Dalen IL skal gå til innkjøp av TV til styremøte
Styret gir Erich fullmakt til å kjøpe stor TV oppad til verdi 3.000 - til bruk i Styrerommet.

Styremøte Dalen IL
8.6.10/20 Følge opp fondskonto forslaget til lavinntektsfamilier som ble vedtatt på
årsmøtet
Lars Tore sjekker nærmere hvordan dette kan gjøres lovlig
9.6.10/20 Aleksandra oppdaterer om FIFA-turnering
Alt i orden. Pizza og pokaler sponset av Trøgstad Sparebank.
10.6.10/20 Erich orienterer om videre arbeid med Office 365
MS365 er opprettet for styret. Erich viser detaljert hvordan vi skal bruke dette ved neste
arbeidsmøte.
11.6.10/20 Post / Eventuelt
1. Styret legger ut melding på Øvredalen Vel at det trengs en ekstra person i Noenutvalget til
å måke banen om vinteren . Følges opp av Evelyn og orienterer Lars Tore.
2. Vi mangler 2 stk 7’er mål.
3. Kioskansvarlig har sagt opp. Vi trenger ny person.
4. Innlevering av drakter når kampene er slutt for sesongen - før julepausen.
5. Styret må rydde på styrerommet

