Protokoll for Vestnes Varfjell IL
Styremøte nr. 2/2021

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

09/2021

Teams
Onsdag 19. mai 2021, 18:00 – 20:00
Joar, Anette, Audun, Joseph, Knut Øyvind og Lars
Alexander, Linn Hege
Ronald

Protokoll
Protokoll nr. 1 gjennomgått og godkjent.

10/2021

Økonomi
Resultatregnskap for perioden 17.03 – 19.05, akkumulert og bokført saldo:
PERIODE

AKKUMULERT

BOKFØRT SALDO

61.915,53

212.144,11

Driftskonto

Kostnader

-398.023,02

-663.768,62

Rentekost

-3.562,50

-7.189,50

-122,50

-283,00

-339.792,49

-459.097,01

Inntekter

Gebyr
Resultat

Kontingentkonto
Skattetrekkskonto

503.711,82
3.044,12
8.783,00

Særvilkårskonto

226.576,19

Bokført saldo

742.115,13

Likviditetsprognose pr. 19.05.21 er lik 739.475,13

Forventede inntekter: Høy (sponsormidler/Prosjekt Tilhørighet/tippemidler garasje)
Forventede utgifter: Moderat (faste utgifter)

Beløpsgrense for skatteplikt
Når samlet lønnsutbetaling fra idrettslaget til én person i løpet av inntektsåret ikke
overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt
fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra
eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner
er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren skattepliktig for hele beløpet.
Vedkommende som mottar utbetalinger over 10 000 kr. som beskrevet over plikter å
gi beskjed til daglig leder.
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11/2021

Det nye styret
Leder orienterte det nye styret om styrearbeidet og forventninger fra
styremedlemmene. Hver enkelt medlem sine tanker om arbeidet og forventninger
under.
Håndball:
• Hvilke forventninger du har til arbeidet i styret?
Å jobbe kontinuerlig med å utvikle klubben best mulig for medlemmer og
lokalsamfunnet. Legge til rette for høy aktivitet.
• Hva kan du bidra med inn i styrearbeidet?
Kan bidra innen det meste, men er mest engasjert i tekniske områder.
Utvikling av web-sida og prosjektering av klubbhus f.eks.
• Hvilke utfordringer ser du fremover for den gruppen/området du representerer?
Utfordringer med å opprettholde et godt tilbud for de eldste aldersgruppene.
Trenerkabal og antall dommere er stort sett en utfordring hver sesong.
• Hvordan er den gruppen/området du representerer organisert?
Styringsgruppe bestående av en representant per lag/aldersgruppe, pluss
leder, sportslig leder og styrerepresentanter.
• Er organiseringen av den gruppen/området du representerer optimal for å løse de
utfordringene gruppen har eller måtte få?
Gruppa fungerer godt per dags dato. Att hvert lag har en person inn i styret,
som fører til god informasjonsflyt ut i gruppene.
• Som styremedlem må man løfte blikket og se helheten i større grad-trekke de lange
linjene og sørge for at gruppene fungerer og er godt organisert, er vi det? Begrunn
din konklusjon.
Samarbeid mellom gruppene for å beholde flest mulig har blitt bedre, men
her må det kontinuerlig jobbes for å opprettholde samarbeidet i best mulig
grad

Fotball: - Mangler tilbakemelding
Sykkel:
• Hvilke forventninger du har til arbeidet i styret?
Jeg forventer at vi som representerer styret bruker vår kompetanse på en
kreativ måte som VVIL får nytte av i fremtiden. Det kan være forslag til delmål
for gruppene som hjelper de til å få en forutsigbar økonomisk plattform og få
tilrettelagt areal for å kunne drive idretten sin lengst mulig. Folkehelse er et
viktig samfunnsøkonomisk bidrag og da kan politiske fora være en nøkkel for
bedre tilrettelegging
• Hva kan du bidra med inn i styrearbeidet?
Med lang erfaring som selvstendig næringsdrivende så får man automatisk en
«føler» på hvilke forslag til vedtak som er fornuftig og ikke. Dette ser jeg på
kan være en styrke i et styre.
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• Hvilke utfordringer ser du fremover for den gruppen/området du representerer?
Sykkelgruppa består i dag av stort sett voksne etablerte medlemmer der flere
har fokus på folkehelse gjennom faste sykkelturer 2 ganger i uken og
erstattes med spinning om vinteren. Ca. 10% konkurrerer i ulike ritt.
Utfordringen er rekruttering, dugnadsånd og sykkeltrase i terreng.
• Hvordan er den gruppen/området du representerer organisert?
Gruppen er organisert med en styringsgruppe bestående av 4 personer
• Er organiseringen av den gruppen/området du representerer optimal for å løse de
utfordringene gruppen har eller måtte få?
Slik aktiviteten er i dag så går det helt fint.
• Som styremedlem må man løfte blikket og se helheten i større grad-trekke de lange
linjene og sørge for at gruppene fungerer og er godt organisert, er vi det? Begrunn
din konklusjon.
VVIL har et velfungerende styre men det betyr ikke at undergruppene har det.
Om særgruppene har egne maler på hvordan kvaliteten kan heves så bør
styret legge til rette for at disse tas i bruk. Blir organiseringen og vervene for
omfattende, blir de vanskeligere å erstatte. Det er uheldig. Vi må finne den
riktige balansegangen og ikke bli for detaljstyrt.
Karate: - Mangler tilbakemelding
Fit4U: - Mangler tilbakemelding

12/2021

Møteplan 2021-2022
Følgende møteplan ble vedtatt: 19.05.21 - 16.06.21 – 25.08.21 – 22.09.21 - 10.11.21 19.01.22 – 16.02.22 – ÅRSMØTE 23.03.22.
Alle dager ONSDAGER med forbehold om at møtedatoer kan endres.
Leder har utarbeidet en styremøteplan med oversikt over faste saker. Legges ut på
fellesområdet hvor styremedlemmer kan legge inn saker som ønskes tatt opp.

13/2021

Status: Garasje i Vestnes Idrettspark
Leder orienterte om innsendt regnskap for prosjektet samt gangen i utbetaling av
tippemidler.

14/2021

Planer for styrets arbeid 2021
Innspill fra styremedlemmer om hva som bør være styrets hovedarbeid i perioden.
- Strategi og handlingsplan
- Klubbhus/gruppe/anlegg
- Fordelingsnøkkel sponsormidler
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15/2021

Opprettelse av kontrollutvalg
Torgeir Stene og Lars Fjørtoft trekker seg etter årsmøtet og valgkomiteen må finne
personer til kontrollutvalg (leder + ett medlem + vara).

Valg av arbeidsutvalg ble utsatt til neste styremøte i juni.

Eventuelt
· I forbindelse med massevaksinering opplyser Vestnes kommune at Vestneshallen
blir stengt i perioden fom. 24.05.21 tom. 27.05.21.
I tillegg blir hallen stengt fom. uke 24 tom. uke 34.

Brukerne av Vestneshallen, Håndball og Karate, sammenfatter et skriv til
kommunen og forklarer de negative konsekvensene med stenging og ber om at
andre alternative arenaer vurderes.
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