Protokoll
Tid:
Sted:

Mandag 7. mars kl. 19.00
Gjemselund

Forfall:

Kjersti, Frode, Martin, Johan

AGENDA
Sak 09/22:

Godkjenning og signering av protokoller.
Vedtak: Protokoller godkjent og signert

Sak 10/22:

Valgkomitéens leder Tom Cato Vangen blir med fra starten av møtet. Vi har fått info
om at Stine Raaden, Kjersti Wangen og Frode Ek Skarnes ønsker å gå ut av styret.
Mette Haarr har sagt at hun kan bli med et år til hvis man ikke finner andre
kandidater. Vi trenger også medlemmer til kontrollutvalget ettersom to går ut.

Sak 11/22:

Økonomi (Mette).
Vedtak: Informasjon tas til etterretning, og det vedtas at Frode og Jannicke skal se
på nye leieavtaler for kontorer på Gjemselund. Kent Inge følger opp søknad om
strømkompensasjon.

Sak 12/22:

Oppfølging av lagene/årsmøter, status (alle).
Flere av fadderne har deltatt på årsmøter, protokoller sendes Johan.

Sak 13/22:

Eget årsmøte, fordele oppgaver (alle).
Jannicke: Lager ferdig dokument og skriver årsberetning
Johan: Medlemsoversikt
Mette: Styrets økonomiske beretning, regnskap og budsjett samt få inn
kontrollutvalgets beretning
Jannicke: Organisasjonsplan
Martin, Kent Inge, Frode: Årsplan

Sak 14/22:

Oppfølging av strategiarbeid/innkalling til temakvelder (Frode).
Innkalle til temamøte i april/mai.

Sak 15/22:

Renhold generelt, ny leverandør (Martin).
Vi får ikke lavere priser hos andre renholdsbyråer, men det ble besluttet at vi skal
legge ut stillingsutysning for renholdsmedarbeider.
Vedtak: Jannicke legger ut stillingsutlysning på nav.no, og holder i prosessen.

Sak 16/22:

Strømleverandør/strømregning (Kent Inge).
1

Kent Inge har undersøkt strømavtalen vi sitter på, og funnet ut at den er god. Det
utfordrende er de høye strømpriser generelt. Det er søkt om kompensasjon for dette,
frist 15.3.22. via Lotteristiftelsen.
Sak 17/22:

Ny lovnorm for idrettslag etter endringer fra NIF iverksatt 1.1.22. Vi har oppdatert vår
lov fra samme dato.
Vedtak: Styret vedtok fremlagte forslag på ny lov for Kongsvinger Idrettslag. Det ble
også vedtatt at styret fremmer lovendringsforslag på årsmøtet 29.3.22 ang. antall
medlemmer i styret og kontrollutvalget.

Eventuelt.
-

Hovedrengjøring gjennomført.
KIL Fotball ønsker å ha et kontor for materialforvalter i kjelleren. De samarbeider
med KIL Toppfotball for å få til dette.

_________________________
Jannicke S. Mykkestue

_________________________
Mette Haarr

_________________________
Kent Inge Waaler

_________________________
Stine Raaden
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