REFERAT
HOVEDSTYRE MØTE
Møte innkalt av

Torstein Mordal Jelsa

Deltakere:

Siv Pedersen, Siw Valdal, Åse Magerøy, Honorata Rachowska Rishaug,
Roger Øien, Jim Thomas Gundersen, Ingeborg Gaupset.

Sted:
Dato:
Tid:

Tribunebygget – Riksfjord
Onsdag 22.05.2019
18:00-20:45

Fast pkt 1

Status og informasjon fra Daglig leder (15min)
-

Fast pkt 2

FFO
o Pris for FFO, 1000 kr pr halvår.
Kjernetidskalender for daglig leder lagt ut på
hjemmesiden
Nytt datasystem – Office 365
o Vedtatt
Nytt kontor blir tribunebygget, gammel avtale oppsagt.
Møtekalender hovedstyret.
Hovedstyret setter møte datoer etter møtene til fotball og
håndballstyret.
Sponsortreff
o 14 juni en aktuell dato for å ha sponsor treffet.
Avventer beskjed fra SBM.

Status Undergrupper (30min)
Status Fotball
- Kjøp av nye kampballer.
o Hovedstyret godkjenner at fotballgruppa kan bruke
8000 kr til kampballer.
- Rekruttering av dommere.
o Profilere på hjemmesider, facebook sider og
storskjermen med informasjon om dommerjobben.
Vi ønsker å vise at dette er attraktivt.
Status Håndball
- Håndballens dag
o Håndballstyret sjekker om vi kan endre dato på
håndballens dag. Bakgrunn for det er at det krasjer
med en fotballkamp der flere håndball jenter er
med.
- J16 lag
o Blir et ekstra lag inn i håndballen neste år, J16 lag.

Daglig
leder

Alle

-

-

-

Miniturneringer
o Gossen kommer ikke til å ha miniturnering i år uten
at de søker om det.
Rekruttering av dommere
o Kretsen har satt krav til at det er en
dommeransvarlig i hver klubb. Vi har et ganske bra
dommermiljø, der vi har dommere som blant annet
har dømt på rosecupen i Molde. Ivrig gjeng!
Hallfordeling
o Håndballstyret vil nå starte arbeidet med
hallfordeling.
Defekt tavle
o Ikke mulig å skrive navn på lag. Vi har vært i
kontakt med produsent og fått veiledning for
hvordan den kan repareres. Ingeborg bestiller
reparatør for å få fikset tavlen.
Landslagssamling Volleyball – Når? Og hvor lenge?
o Daglig leder gjør nødvendige avklaringer med
kontaktperson angående landslagssamling.
Treningssamarbeid med Ekko
o Ingeborg har hatt dialog med Ekko og invitert de
over på treninger. Muligheter for samarbeid.
Oppussing loftstue til møterom.
o Håndball styret sjekker hva som må oppgraderes.
Male taket. Styret godkjenner at midler brukes til
dette. Administreres av bane og anleggs komitéen.

Status Bane og anlegg
o Nytt lys Riksfjord Stadion.
▪ Kommunen har innvilget penger til lys på
Riksfjord. Byggestart ca. August.
▪ Gil må bevilge penger til å forsterke masten
på tak av tribunebygg – dette er utenfor
anbudet til kommunen.
o Status Aukrahallen.
▪ Vindfang ferdig, fasade over storport byttet,
nye lamper ute ok, fotocelle i gang ok.
Gjenstår områdebelysning.

Fast pkt 3

Gjennomgang av aksjonsliste (20min)
o

Fast pkt 4

Alle

Se eget vedlegg (Kun for hovedstyret)

Innkommne saker (30min)
-

-

DL
Dugnad – Salg av toalettpapir.
o Vi har 7 paller med tørkepapir. Kommet forslag om
å kjøpe inn 15 paller med dopapir.
o Vi spør Cup2020 om de vil ha dugnaden.
Statutter for æresmedlememr/klubbens høyeste.
Roger
o Hovedstyret ønsker å sette fokus på dette igjen.
o Jim tar kontakt med Egil Magne Sporsem. Blir egen
sak etter sommeren.
Roger
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-

Sandvollyball banen.
o Bedt om et anbud hos Odd Småge om å få til en
sandvolleyball bane. Bane og anlegg tar saken
videre.

Eventuelt
-

-

-

Annet:

Spond.
o Informasjonsapp til medlemmene i klubben.
Hovedstyret setter seg inn i det og tar saken
videre til neste møte.
o Jim presenterer appen, fordeler og ulemper.
Åpningstider aukrahallen og aukra arena (sommer).
o Fotballgruppa og håndballgruppa tar det
videre til sitt styret og setter åpningstider.
Aukradagen 2019
o GIL stiller ikke med stand i 2019.
All idrett
o forslag om at vi ordnet med et all idretts
opplegg. Tiltenkt til mellomtrinns medlemmene
våre.
o Daglig leder/sportslig leder sjekker opp i om det
kan søkes om midler til oppstart. Tiltak for å
samle opp de som faller av fotballen og
håndballen.
o Siw pluss daglig leder starter prosessen.
Presentere et tilbud til hovedstyret.
Fotballskole 2019
o Daglig leder/sportslig leder sender ut info til
julsundet.

Gjennomgang av Budsjett/regnskap i neste møte.

Møte slutt 20:45
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