Protokoll for Vestnes Varfjell IL
Styremøte nr. 5/2020

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

21/2020

Vestnes Fjordhotell
Onsdag 28. oktober 2020, 19:00 – 20:30
Joar, Anette, Alexander, Linn Hege, Knut Øyvind, Audun, Joseph og Geir

Ronald

Protokoll
Styreprotokoll nr. 4 enstemmig vedtatt.

22/2020

Daglig leders rapport til styret
- Vi må bli flinkere til å tilbakemelde forespørsler og holde frister vedtatt i
protokoller.
- Signert ny 3-årsavtale med Rema 1000 ut 2023.
Resultatregnskap for perioden 26.08 – 28.10, akkumulert og bokført saldo:

Inntekter
Kostnader

PERIODE

AKKUMULERT

BOKFØRT SALDO

99.496,17

748.960,10

Driftskonto

-135.343,39

-602.887,70

Rentekost
Finans
Resultat

-9.522,00
-133,50

-676,50

-35.980,72

135.873,90

Kontingentkonto
Skattetrekkskonto

301.951,63
582,06
15.449,00

Særvilkårskonto

114.986,58

Bokført saldo

432.969,27

Likviditetsprognose pr. 28.10.20 er lik 432.574,27 (395,-)

Orientering tas til etterretning.

23/2020

Runde blant gruppene
Fotball: Siste kamper er ferdig. Barna har fått spilt mens de voksne har fått trent. Alt i
altså bra aktivitet situasjonen tatt i betraktning. Voksende jentemiljø - lite frafall.
Vurderer damelag i 2021. Jobber med å få på plass containerne (garderober). Flere
nye foreldre inn som kan ta i et tak.
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Håndball: Oppstart og full aktivitet. Første hjemmekamp til helgen. Litt utfordringer
med trenerkabalen, men satser på at det ordner seg. Fått tak i ekstern trener til J12.
Stor oppslutning rundt Minihåndball. Ellers går ting som normalt. Info rundt
smittevern i hallen og på nett. Mobile spritdispensere sponset av Vestnes Brygge.
Karate: Økonomi: Større inntekter enn kostnader. Nye sponsororer genererer penger
i kassen (75.000,-). Laget video/film som PR. Thomas Småge har lagt ut basisinfo på
nettsiden. Rundt 40 aktive. Bremset frafallet og fått tilbake noen gamle samt nye
utøvere inn. Bra covid 19-regime. Deltatt i Norgescup-stevner. 2 førsteplasser, 3 sølv
og 2 bronse. Ellers er alle stevner avlyst ut januar.
Sykkel: Mottatt midler fra Dugnadsløftet. Covid 19 har satt en stopper for
spinningtreninger. Håp om å ta i bruk virtuell trening der man kan sykle ritt via
skjermen. Medlemsmassen er stabil og god økonomi.
Fit4U: Støtte fra Teft til utstyr. Medlemmene i gruppen får benytte 20%-avtalen med
Sport 1. Trener stort sett 6 dager i uken. Litt mindre enn tidligere, men OK oppmøte
(15-20 stk.). Ønske om å male vegger i BT-hallen.

24/2020

Organisering av styrearbeidet2020-2021
På styremøtet 26. august kom daglig leder og styreleder med innspill til diskusjoner i
gruppene.
Status:
Marked: Fungerer bra pr. i dag.
Økonomi: Se sak 21/2020
Medie: Noen av gruppene har vært flinke til å legge ut info.
Anlegg: Viktig å etablere et utvalgt før det blir mer aktivitet i klubbhusplanene (vei
bort til klubbhus)
Historie: Få med oss noen av den eldre garde til å digitalisere historien
Hus-styre: Fotball etablerer på sikt.
Bruk status så langt for diskusjon i gruppemøtene.

25/2020

Fremtidig finansiering av driften i VVIL
Daglig leder og styreleder legger frem utgifter i VIP og BT-hallen fra 2019 som danner
grunnlag for en diskusjon om hvordan klubben best kan finansieres i årene fremover.
Kostbart å drifte et nytt klubbhus. Avhengig av å finne midler fra andre områder, som
f.eks. utleie.

Eventuelt
-

Dropper årsfest
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