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Varighet: Sted: Klubbhuset
3 timer
NAVN
Geir Hagen
Svein Åge Relling
Bente Rødahl
Roar Dyrkorn
Kjersti Tannvik
Ruth Kristin Fiskum
Lindis Burheim
Pål Mittet
Per Olav Haarberg

Møteleder:
Geir
TIL STEDE

Referent:
Neste møte:
Roar
3. mars
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Tekst

Ansvarlig
for
oppfølging

Godkjenning av innkalling og referat forrige møte:
Vedtatt uten endringer
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Økonomistatus
Bente
Bente redegjorde for at hun er i ferd med å sende ut
regninger pr.post, etter at vi har erfart at varsling via mail
var mislykket. Likeså ble det diskutert at vi bør få til et
bedre samarbeid mellom de økonomiansvarlige i hver
avdeling ettersom vi nå har samme regnskapsbyrå.
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Klubbhuset - Videre planer
Man er godt i gang med å innrede nye møtelokaler I den
”gamle bua”. Gode muligheter for at neste styremøte kan
holdes der.
 Politiattester
Må samordnes og arkiveres
 Grasrotandelen- frivillighetsregisteret
Vi må være på offensiven, Roa,Lindis og Stog Rønne
har laget tekst til postkort og til visittkort. Lagene i
håndball og fotball deler på å dele ut visittkort foran
tippekommisjonærer på hver dgaer fra kl 16-18 og
tidligere på lørdager. På denne måten får vi dekt opp
omtrent 14 dager fra 28.2. Geir har undersøkt priser for
uadressert usending fra Posten og dette koster ca 1 kr
pr. Stk. Slik at dette blir satt i verk fram mot
månedsskiftet.
 Dugnadspakker
Styret velger å avstå fra å organisere tilbud om
dugnadspakker fra diverse salgstilbud. Hvert enkelt lag
kan ta på seg dugnader etter ønske.
Diskusjon ad framtidige fellesfunksjoner når det
gjelder økonomi.
De økonomiansvarlige må få fram en oversikt over hva
regnskapsfunksjonene koster med tanke på muligheten
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Svein Åge

Ruth Kristin

Geir
Håndball
Fotball

Økonomiansv
I de
forskjellige
avdelinger

Frist
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for at vi kan ha en felles ansatt som kan ta seg av dette
samt utføre andre funksjoner for avdelingene og
hovedlaget feks utleie av klubbhuset.
DIV. Det var litt vekslende diskusjoner i dag . Imidlertid
la Lindis fram at det nye dekket på fotballbanen vil
koster ca 3 mill. Kr. og at Sverresborg selv må skaffe 1
mill av dette. Fotball vil derfor søke om å få bruke
hovedlagets org.nummer for evt skaffe inntekter via
dette.
Eller går det som normalt i avdelingene
Neste styremøter 3.3 og 31.3 i kl 2000 i Klubbhuset
ÅRSMØTER:
Håndball 26.2
Fotball 17.3
Hovedlaget 21.4
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