IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 6 - 2019
MØTEDATO: Mandag 26.08.19 (utsatt fra 19.08)
TID: 20.30-22.00
STED: Klubbhuset Svensrud
Tilstede: Bjørn B, Arne B, Kaare T, Johnny G, Katrine, Stein Ove
Forfall: Vidar

Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Gjennomgang av: Referat fra forrige styremøte(27.05.2019)

Bjørn/Arne

Evt oppdatering av Årshjul ILH Fotball (Google Disk)
➢ La inn planleggingsmøte RIK cup 3 sep kl 2030.
2

Kvalitetsklubb:

Arne

• Status opplasting dokumenter i FIKS pr 26 aug 19
2019-08-26 Status
Kvalitetsklubb.pptx

➢
• Momenter fra statusmøte med kretsen 17 jun
➢ Johnny avklarer med Adm.leder Stoppen SK om
erfaringer med bruk av Vipps for lagsinnbetalinger og
rapporteringskrav.
• Arbeid frem mot neste statusmøte i september
• Lokale til leder 1-kurs 25-26 okt
➢ Bjørn undersøker mulig lokale og evt muligheter for å
få en OK pris på overnatting hos et hotell for de som
ønsker
•
3

Anlegg:

Johnny

Kaare

• Robotgressgklipper:
o Bør vurderes. Koster ca 150 000,- i innkjøp.
o Få evt en demonstrasjon av et firma
o Frode Kvernhaugen hjelper til der det er behov
• Banemannskap
Postadresse: Postboks 6, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25745 Org nr: 985 195 501
Web: www.holefotball.no
Kontaktmail: fotball@ilh.no
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o Kjell gir seg, har vi noen aktuelle for vedlikehold av
kunstgress?
o Legge ut «stillingsannonse»? Kaare lager forslag
▪ Sommer: Harving/børsting, påfyll av
gummigranulat osv på 11er og 7er-banene
▪ Vinter: Brøyting av 7er-bane
o Banemannskap må ha en fast kontaktperson i styret.
▪ Styreleder er POC for disse
▪ Fast møte
• Lage oversikt over mål og utstyr
o Baneansvarlige lager til eget bruk
4

IT: Status på nye e-postadresser og MS Onedrive/tilsvarende

Kaare

Arne

• NIFs kontorstøtteløsning med office-pakke vurderes
5

Økonomi:

Johnny

• Status for betalingsløsninger i kiosken (iZettle)
o Verifone-løsning er sagt opp pr 30 september pga:
▪ Kostnadsnivå (ca 20% av omsetning i 2018 og
2019)
▪ Begrenset antall type kort aksepteres (Bank
Axept og Visa)
▪ Manuell oppgjørsrutine
o iZettle
▪ Billigere (1,75%-2,25%). Antatt
engangskostnad: Kr 5000-6000 (kjøper iPad
med Wifi.
▪ Skalerbar: Kan utvide til kasseløsning som
oppfyller krav til mva-rapportering (over
140 000 kr for idrettslag)
▪ Tar «alle typer» betalingskort
▪ Automatisk utbetaling av tilgodehavende
▪ Begrenset investering i utstyr nødvendig
▪ Bruker klubbhusets wifi
▪ Johnny bestiller 1 kortleser og 1 iPad, samt
undersøker om vi bør ha to iZettle-terminaler.
• Bytte av kode på nøkkelskap med nøkkel til kiosken
(kioskansvarlige får ansvar for koden, endres hver 3.uke)
• Metode for betaling av godtgjørelse til instruktører på
fotballskolen
o Bytter til elektronisk utbetaling med utgangspunkt i

Johnny
Johnny
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liste med navn og kontonummer.
Fakturaer fra NFF Buskerud for deltakelse på sonelag (egne
og fra samarbeidsklubber)
o Uttak til sone og krets må gå via sportslig utvalg
o Spillerne betaler treningsavgift til ILH, vi bør derfor
betale utgifter til sone/krets for de som kommer
gjennom nåløyet
Informasjon om økonomisk resultat etter kiosksalg ifm
sykkel-NM:
o Total omsetning ca 35 700,Oppvaskmaskin i kiosken?
o Ønske om benkplassert oppvaskmaskin
o Koster ca 3000-5000
o Det besluttes at Johnny G iverksetter kjøp
o Rørlegger må ordne vanntilkobling
Kioskansvarlige bør få en fast kontaktperson i styret
o Økonomi ansvarlig Johnny Glærum er POC for
kioskpersonellet og tar kontakt med disse.

Johnny

Sportslig v/Geir

Johnny
Johnny
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Oppsummering etter gjennomgang av fotballgruppas websider

Vidar

• Tas neste gang når Vidar er tilbake.
7

Infosak: Salg av Fuel of Norway vann i kiosken

Bjørn

• Bjørn sjekker opp hva som er vedtatt i hovedstyret
9

Runden:
Neste møte (Nr 7):
Flyttes fra Mandag 30 sep til mandag 23 sep 2019 kl 2030
(flytting av møtet er klarert med Jorun ang lån av storsalen)
Resterende styremøter i 2019:
➢ Møte nr 8: Mandag 28 okt
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