Protokoll for Vestnes Varfjell IL
Styremøte nr. 4/2020

Sted:
Tid:
Til stede fra styret:
Andre:
Forfall:
Referent:

15/2020

Vestnes Fjordhotell
Onsdag 26. august 2020, 19:00 – 20:30
Joar, Anette, Alexander, Linn Hege, Joseph og Geir
Frode Lien
Audun, Knut Øyvind
Ronald

Protokoll
Styreprotokoll nr. 3 enstemmig vedtatt.

16/2020

Økonomi
Resultatregnskap for perioden 19.05 – 25.08, akkumulert og bokført saldo:
PERIODE

AKKUMULERT

BOKFØRT SALDO

Inntekter

487.607,89

649.463,93

Driftskonto

Kostnader

-205.238,12

-492.008,31

Kontingentkonto
Skattetrekkskonto

Finans
Resultat

-243,00

-543,00

282.126,77

156.912,62

333.474,80
582,06
12.116,00

Særvilkårskonto

114.986,58

Bokført saldo

461.159,44

Likviditetsprognose pr. 25.08.20 er lik 436.839,91 (24.319,53)

Orientering tas til etterretning.

17/2020

Organisering av styrearbeidet kommende periode
Styreleder og daglig leder gikk igjennom viktige prinsipper for styrets arbeid fremover
og bakgrunnen for de endringer som foreslås.
Styremedlemmene drøfter innspillene i sine styringsgrupper og kommer med
innspill/forslag til endringer.
Vedtas på neste møte.
Styremedlem ansvarlig for å drøfte dette i sine grupper innen 1.10.20
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18/2020

Frafall i idretten ifm. Covid-19
For å få med flere utøvere i tidlig alder er det viktig med idrettskole/barneidrett.
Styret foreslår at gruppene i større grad tar ansvar for gjennomføringen av øktene i
idrettskolen sammen med foreldregruppen.
Styremedlemmene diskuterer saken i sine grupper og kommer med forslag til
hvordan dette skal gjennomføres. Frist 1.10.20

19/2020

Klubbhuset: Status og videre arbeid
Leder orienterer om at det er lagt trekkerør for strøm, kloakk og fiber mot langs
den planlagte veien mot klubbhuset. Jobber videre mot kommunen med
fordeling av kostnader.
Alle garderober må legges i front og gjør at lengden på bygget blir lengre og
smalere. Samtidig frigjøres mer plass i 2. etg.

20/2020

Årsfest
Styret enig om å avvente planlegging av årsfest grunnet Covid-19 situasjonen.

Eventuelt
-

Gruppene oppdaterer medlemmene sine i Min Idrett og melder fra til daglig
leder når utført. Frist: 4 uker.
Daglig leder fakturerer så hovedkontingenten.
Gruppene fakturerer så sine aktivitetsavgifter.
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