Styremøte Dalen IL
Dato: 2020-06-15
Tid: 18:30
Sted: Teams
Deltakere: Evelyn, Erich, Aneta, Alexandra,Tonje, Lars Tore
Forfall: Henning
Andre: <ingen>
Type møte: Styremøte
Nummerering: <#1 innkallingsnummer> <#2 styremøtenummer dette året> <#3 mnd> <#4 år>
1.3.6/20
Godkjenning av referat fra styremøte 18.05.2020
Mangler referat fra Henning
2.3.6/20
Godkjenning av regnskapsrapport 2020
Ble diskutert, men ikke formelt godkjent.
3.3.6/20
Gratis bod orientering
● Vedtak: Alle som vil kan levere og hente utstyr når kiosken er åpen når det er kamp,
eller etter avtale med lagleder.
4.3.6/20
Status for fotballgruppa (A-laget)
● Evelyn og Bjørn hadde møte med A-laget. Robert Engh Holmedahl ble utpekt som
lagleder og er det inntil videre.
5.3.6/20
Legger ny plan for den nye «DIL-Posten»
● Evelyn og Erich finner ut hvordan vi flytter nettsiden
● Henning kontakter sponsorer: Trøgstad sparebank, Joker, Åkrene Mek - kjøre
reklame på nettside og facebook.
6.3.6/20
Status av ubetalte fakturaer
● Har sendt purring på de to som Lisbeth sendte. De nye som ble sendt ut må
krediteres.
7.3.6/20
Kurs for nye styremedlemmer, trenere og lagledere
● Alle hovedtrenere må ha minst kurs 1 i barnefotball og det har vi for alle
● Minst 5 i styret må ha minst ett lederkurs. Henning og Evelyn har kurs. Erich, Bjørn
og Lars-Tore melder seg på del 1. Lars Tore finner ut hvilket kurs vi skal ta.
8.3.6/20
Orientering om muligheter for Office 365 med MS eller via NIF
● Fortsatt til utredning.
9.3.6/20

Nye idrettsgren - forslag

Styremøte Dalen IL
●

Det ble vurdert muligheter for flere idrettsgrener i Dalen IL. Styret stiller seg positivt til
dette dersom det finnes ledere og trenere som kan ta ansvar for organisering og
gjennomføring av slike aktiviteter.

10.3.6/20
Vårdugnad anlegg og inntekt
● Vi kjører dugnad før nyttår innenfor mulighetene som Korona reglene gir. Henning og
Aleksandra er ansvarlige.
● NFF lotteri - vi setter oss inn i hvordan dette gjøres.
11.3.6/20
Orientering om fitnessgruppa og allidretten
● Vedtak: Fitnessgruppa tildeles faste treningstider i hallen på tirsdager og torsdager
frem til jul 19-20
12.3.6/20
Planlegging av 100 års jubileum
● Pga korona utsettes planleggingen inntil videre.
13.3.6/20
Post / Eventuelt
● Orientering fra Husstyret. Vi betaler ikke leie for bruk av garderobe feks. Vi betaler
kun leie for innteksbringende arrangementer. Kiosken har egen intern strømmåler
som idrettslaget får regning fra husstyret på. Strømmåleren som avregner mot
Hafslund står på Dalheim. Ellers hilste de to styrene på hverandre

