Styremøte Dalen IL
Dato: 2020-04-16
Tid: 18:30
Sted: Teams
Deltakere: Evelyn, Henning,Tonje, Erich, Aneta, Alexandra
Forfall: Lars Tore
Andre:
Type møte: Styremøte

1.1.4/20
Godkjenning av referat fra styremøte 14.01.2020
Må avvente for å se om det er signert. Evelyn sjekker på Dalheim
2.1.4/20
Godkjenning av regnskapsrapport 2020
Må gå gjennom årsregnskapet før styret kan godkjenne det
3.1.4/20
Regnskapsførsel med Lisbeth (Myrdahl og Sveen) og videre samarbeid
Avtale med Myrdal & Sveen utgått. Lisbeth kan hjelpe oss ett år tid til, men så må vi skaffe
egen avtale. Lisbeth kan gi oss opplæring. Det vil koste ca 7 timer á 1.000 pr. mnd. å leie
regnskapshjelp. Avtalte møte i Nov’20 hva vi gjør videre som inkluderer veiledning. Da må
styret budsjettere for regnskapsføring. Lisbeth har oversendt dokument til Styret med
oppgaver hun utfører på vegne av Dalen IL.
Vedtak: Styret fortsetter samarbeid med Lisbeth i 2020 inkl. opplæring på slutten av året.
4.1.4/20

Tema for verdimøte 2020, oppfølging sak 2.0.10/19

Vedtak: Saken følges opp på et senere tidspunkt når det er mulig å gjennomføre samlinger
med mange personer tilstede.
5.1.4/20
Verv som må på plass
a. Hjemmeside ansvarlig: Erich og Lars Tore
b. Redaktør ansvarlig i hjemmesiden og sosiale medier: Erich og Lars Tore
c. Fotball Leder - flere forslag som vi vil spørre. Evelyn sjekker nærmere hvor lang tid vi
har for å finne en person
d. Sportslig leder - slås sammen med Fotball leder
i.
Materialforvalter
ii.
Rekrutteringsansvarlig
e. 1 representant til i valgkomiteen - bruker ikke tid på dette nå
f. 1 representant fra styre til hus-styret: Tonje
g. Festkomite hovedansvarlig: Alexandra og Aneta
h. Aktivitet ansvarlig, dugnad, cup, salgsdugnad, panteautomat, grasroten, osv. :
Aneta og Alexandra
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i.

Sponsor ansvarlig: Henning
Ser på mulighet å se bort fra DIL posten

6.1.4/20
Status for fotballgruppa
Noen foreldre har spurt når man kan trene og ha organisert fotball. Slik det er nå må det
være maks 5 samtidig. Vi kan åpne for trening allerede mandag førstkommende om man
følger reglene. Vi må basere dette på råd fra NFF. Evelyn fortsetter å ha kontakt med NFF.
7.1.4/20
Orientering om krisepakka til Idrettslaget
Har ikke søkt enda, men vi må vurdere å gi de halv pris om sponsorene spør. Vi vurderer å
legge sponsorer på nettsiden vår og på FB siden som en god erstatning for DIL posten og
lavere synlighet pga at anlegget ikke brukes.
Dersom medlemmer ønsker å ikke betale treningsavgift vil vi foreslå halv pris og be om at de
fortsatt støtter idrettslaget.
Tap på kiosk har blitt beregnet.
Frist for søknad er 21. april. Vi må søke hver måned ettersom vi ser tapene hver måned.
8.1.4/20
Oppfølging av ubetalte fakturaer
Følges opp av Evelyn og Tonje.
Mange purringer må følges opp på KlubbAdmin (Medlems- og Klubbavgift)
9.1.4/20
Orientering om noen-utvalget
Evelyn tar ansvaret for oppfølging av disse. Har snakket med noen av de. Bedt om møte slik
at i vet hvem som gjør hva og for å få viktig informasjon om banen, utstyret og drift.
Vedtatt
10.1.4/20
Legge opp faste datoer for styremøter ut året
Tas i neste møte. Dato for neste møte er: 14. mai 2020
11.1.4/20
Kurs for nye styremedlemmer, trenere og lagledere
60% skal ha kurs del 1 for styremedlemmer. Evelyn finner ut av dette og når kursene
avholdes.
12.1.4/20
Pandemi dugnad – Forslag
a. Redusere verdien av sponsor skiltene for dette året
b. Redusere treningsavgift
se punkt ovenfor 7.1.4/20
13.1.4/20
Post / Eventuelt
Erich orienterte om muligheter for Office 365 med MS eller via NIF
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