Protokoll for Vestnes Varfjell IL
Styremøte nr. 1/2021

Sted:
Tid:
Tilstede fra styret:
Andre:
Forfall:
Referent:

01/2021

Vestnes Fjordhotell
Onsdag 17. mars 2021, 18:00 – 20:00
Joar, Alexander, Anette, Audun, Knut Øyvind, Joseph, og Linn Hege
Anita (Karate)
Ronald

Protokoll
Protokoll enstemmig godkjent.

02/2020

Økonomi
Resultatregnskap for perioden 01.01 – 16.03, akkumulert og bokført saldo:
PERIODE

AKKUMULERT

BOKFØRT SALDO

Inntekter

150.228,58

150.228,58

Driftskonto

Kostnader

-265.745,60

-265.745,60

Rentekost

-3.627,00

-3.627,00

-160,50

-160,50

-119.304,52

-119.304,52

Gebyr
Resultat

Kontingentkonto
Skattetrekkskonto
Særvilkårskonto
Bokført saldo

815.394,72
1.731,09
12.116,00
226.576,19
1 055.818,00

Likviditetsprognose pr. 16.03.21 er lik 1 011.099,54

Forventede inntekter: Lav
Forventede utgifter: Moderat (faste utgifter): Garasje + fordeling av fjorårets
sponsormidler

03/2020

Runde blant gruppene
Fotball: Nettopp startet på igjen. Alle under 20 år får trene, men ikke spille kamper.
Kun lov å konkurrere innen kommunen. Alle over 20 år får trene ute, men på avstand
uten kroppskontakt.
Håndball: Nesten ferdig med sesongen. Noen avslutninger gjenstår. Avslutter for
denne sesongen. Påmelding til høsten starter fra 1. mai.
Sykkel: Bestemt å utsette spinning til høsten. Den som vil kan låne med seg
spinningsykkel hjem. Jobber for digitale treningsløsninger.
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Kampsport: Preget av korona som alle andre. Prøver å opprettholde trening som
normalt. Trenere over 20 får ha kontakt med utøvere. Ellers samme avstand uten
kroppskontakt. Hatt treninger og cup’er digitalt. Jobber med å strukturere
karatestyret.
Fit4U: Lite aktivitet grunnet covid-19, men lyst å starte opp igjen som andre har
besluttet å gjøre.

04/2020

Forberedelse til årsmøtet
Styret har ikke mottatt saker til årsmøtet. Organisering av årsmøtet som tidligere der
ordstyrer, referent og medlemmer til å signere protokollen avklares i forkant av
møtet.
Årsresultat for 2020 og budsjett for 2021 ble lagt frem for styret.
Fungerende valgkomite, bestående av Elina Tomren, Caroline Gjelsten og Jonas
Høgseth, har følgende forslag til kommende styre:

TITTEL

STYREMEDLEM

VALG

PERIODE

Leder
Nestleder/Fotball sr.
Fotball
Håndball
Håndball
Sykkel
Kampsport
Fit4U

Joar Kirkeslett
Knut Øyvind Hoem
Alexander Connor
Linn Hege Kjersem
Anette Øverås
Audun Karlstrøm
Lars Laingen
Joseph Connor

På valg
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
På valg
Ikke på valg

(1 år)
(2 år)
(1 år)
(2 år)
(1 år)
(2 år)
(2 år)
(1 år)

Revisorer (på valg hvert år)
Lars Fjørtoft og Torgeir Stene

05/2020

Oppnevne personer fra styret til Prosjektgruppe Klubbhus
4 personer fra styret, Linn Hege Kjersem, Alexander Connor, Knut Øyvind Hoem og
Joar Kirkeslett, har meldt seg og danner en arbeidsgruppe. Disse tilegner seg
ressurspersoner de mener er nyttig å ha med i planleggingene.

06/2020

Bruk av personlig sponsor
Innkommet sak: Enkeltutøvere som ønsker tillatelse til å promotere personlig
sponsor på egen klubbekledning.
Vedtak: Personlig sponsor for enkeltutøvere under 18 år ikke et alternativ. For
utøvere over 18 år kan det gis dispensasjon.
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07/2020

Oppstart treninger Fit4U
Fit4U har et ønske om å starte treningene igjen da flere andre aktører velger det.
VVIL har besluttet å følge de nasjonale anbefalingene om ikke å trene.

08/2020

Investeringer 2021
Anlegg:
• Innkjøp av utstyr til oppsamling av granulat og rensing for gjenvinning og utlegging.
Kostnad kr. 50.000, • Ferdigstilling av Garasje
• Legging av fast dekke på øst siden av banen? Hvordan bør vi løse dette?
- Utsatt diskusjon til neste møte. Ønsker kostnad før ev. behandling i styret!
• Oppsett av brakker- Installasjon av vann og kloakk kostnad ca. kr. 100.000, -

Eventuelt
-

Ronald sender ut forslag til ny fordelingsnøkkel av sponsormidlene
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