Protokoll, styremøte i Kongsvinger Idrettslag
Tid:
Sted:
Tilstede:

24. mars 2021
Peisestuen, Gjemselund (ev. Teams)
Jannicke Mykkestue, Martin Norstrøm, Frode Skarnes, Kent Inge Waaler, Kari Isnes,
Mette Haarr, Johan Sjøberg, Tom Cato Vangen

Meldt forfall:

Henning Kjøk

AGENDA
Sak 14/21:












Sak 15/21:





Sak 16/21:

Økonomi (Mette).
Mette orienterer om økonomiens tilstand. Satt av 20.000 til KIL Ski, ikke kommet
noen fakturering fra KIL Ski. Disse holdes fortsatt av.
Ligger an til underskudd på rundt 100.000 kroner.
Foreløpig budsjettert med underskudd på ca. 130.000 kroner. I dette budsjettet er
det ikke tatt høyde for kontingent.
Disponibelt 300.000 på konto.
Forespørsel fra Gullsmed Kristoffersen om styret kan kjøpe ut resterende gullmerker
på lager.
Betaler en del for renhold av lokaler. Ønskelig å få ned utgiftene på dette.
Leie avtale med KIL Fotball og KIL Toppfotball diskuteres.
Vedtak:
Det faktureres en felleskostnad til lagene. At vi beholder kontingent for medlemmer
som er direkte medlemmer av hovedlaget på 150 kroner.
Styret kjøper ut resterende gullmerker fra Gullsmed Kristoffersen.
Hovedstyret ser etter andre aktører til renhold.
Jannicke og Kari tar saken om leieavtale videre.
Oppfølging av fadderordning, hvordan er ståa ift. Covid-19 mm (Alle).
Frode: Turn har flyttet aktivitet fra Holthallen til Kuskhallen. Ikke trening fra 18.mars
til 7.april. Nedgang i antall medlemmer. Noen vil ikke betale treningsavgift pga.
mange avlyste treninger.
Kent Inge: Deltatt på styremøte, og skal delta på neste som er forberedelser til
årsmøtet.
Martin: Fikk ikke kontakt med Svein i forkant av dette møtet. Virker som kontakten
fungerer godt.
Årsmøte 29.4., forberedelser – dokumenter legges ut senest 15.4.
- Årsberetning (Jannicke)
- Medlemsantall (Johan)
1

-

Medlemskontingent
Regnskap/budsjett (Mette)
Valg

Vedtak:
Årsmøtepapirene legges til signering. All annen dialog tas via mail. Neste møte blir
årsmøte 29.april.
Sak 17/21:

Gullmerket (Johan).
Ingen andre kandidater spilt inn utover hovedstyrets forslag. Forslaget er oversendt
komiteen. Gullmerke vil bli utdelt på KIL Toppfotballs første hjemmekamp.

Sak 18/21:

Medlemskontingent
Behandlet under økonomi.

Sak 19/21:

Sette styremøtedatoer for våren 2021.
 27.mai
 17.juni – tar sikte på møte med lagene denne dagen.

Sak 20/21:

Eventuelt
 Tom Cato Vangen (leder valgkomitéen) orienterte om valgprosessen. Hvilken
kompetanse som vektlegges. Trenger to kvinner (nestleder og styremedlem).
 Hovedstyre undersøker innkjøp av kamera som kan brukes ved møter og
kursavvikling digitalt.

Jannicke Mykkestue

Kari Isnes

Mette Haarr

Martin Norstrøm

Frode Ek Skarnes

Kent Inge Waaler

Johan Sjøberg
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