Styremøte Dalen IL
Dato: 2020-11-23
Tid: 18:30
Sted: Teams
Deltakere: Aleksandra, Alexandra, Erich, Evelyn, Henning, Tonje, Aneta
Vara:
Forfall: Lars Tore
Andre:
Type møte: Styremøte
Nummerering: <#1 innkallingsnummer> <#2 styremøtenummer dette året> <#3 mnd> <#4 år>
1.7.11/20 Godkjenning av referat fra styremøte 13.10.2020
● Vedtak: Godtatt
2.7.11/20 Godkjenning av regnskapsrapport oktober 2020
● Ser ut til at den ikke er fullstendig. Mangler dommerbetalinger og fakturering Damelaget
og A-laget
● Damelaget og A-laget skal faktureres 50%
● Tas opp på neste styremøte.
3.7.11/20 Styret vedtar for/mot om hver styremedlem sine faste arbeidsoppgaver under
hele styretiden.
● Rollefordeling vedtatt
4.7.11/20 Bjørn og Lars Tore orienterer styret beslutning som ble tatt ang. A-lag trener
● Lars Tore kunne ikke være tilstede. Må derfor tas opp i neste styremøte.
5.7.11/20 Følge opp fondskonto forslaget til lavinntektsfamilier som ble vedtatt på
årsmøtet.
● 15.000 avsatt i 2020 til lavinntektsfamiliefond. Egen konto i regnskapet, ikke egen
bankkonto.
6.7.11/20 Valg
● De som trekker seg i årets styret bidrar til å komme med forslag til nye
● Styret vurderer å legge ned kontrollutvalget, men skal høre med Idrettsforbundet hva de
anbefaler først.
7.7.11/20 Vask Dalheim
● Erich ber om tilbud på adhoc vaskeavtale
● Eksisterende tilbud fra Hjelpa på 385,- pr time eks. mva inkludert reisetid
8.7.11/20 Årshjul 2021
● Evelyn og Bjørn møtes for å gjennomgå årshjulet
9.7.11/20 Forslag på dugnad 2021
● To salgsdugnader mar-mai / senhøstes
● Loddsalg

Styremøte Dalen IL
●

Dugnader bestemmes på styremøte i januar 2021

10.7.11/20 Vipps til dommerne
● Ref. Punkt 16.4.8/20. punkt 4 - det ble vedtatt å bruke Vipps til utbetaling av lønn til
dommere
11.7.11/20 Referer til årsmøtevedtak 2020 og fondskonto – 15000.● Bortfaller pga dobbeltføring med sak 5.7.11/20
12.7.11/20 Budsjett 2021
● Erich og Tonje utarbeider forslag til neste lyn-styremøte i desember
13.7.11/20 Eventuellt
1. Ønske om å øke maks beløp for ny skjerm til 5.000 og i tillegg kjøpe stativ. Erich Wessel gjør
begge deler og legger ut på vegne av idrettslaget og ber om refusjon etter kjøp.
Enstemmig vedtatt
2. Nestleder søker om 2 stk 7-er mål. Finn informasjon på Idrettsforbundet mht støtteordninger.
3. Bjørn og Evelyn lager en navneliste over mulige nye kioskansvarlig
4. Det gis gave til dommerne via Vipps. Vedtatt enstemmig.

