REFERAT
Sak:

Styremøte hovedlaget Buvik IL

Sted:

Møterom Skaunhallen

Referent:

Grete Hovin

Neste
møte:

Mandag 1. oktober.

Dato

03.09.2012. Kl. 2000-2210

Arbeidsutvalget -leder
Arbeidsutvalget –kasserer
Arbeidsutvalget –sekretær
Arbeidsutvalget -medlem
Håndball
Ski
Arbeidsutvalget -vara
Arbeidsutvalget -nestleder
Arbeidsutvalget -medlem
Arbeidsutvalget -vara
Fotball
Trim
Orientering
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Referat

Til stede

Navn:
Roar Sæther
Karen Sæther
Grete Hovin
Gunn Rita Gjersvold
Erik Fenstad
Terje Pettersen
Inger Bolme
Odd Ivar Pedersen
Linda Johansen
Ann Kristin Eggan
Reidar Riaunet
Kjell Halvorsen
Frode Haugskott

Avdeling

Vedlegg:
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x
x
x
x
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E-post
r-saet2@online.no
kama66@online.no
sleregge@online.no
gjersvold69@hotmail.com
efens@online.no
Terje33@hotmail.com
ing-bol@online.no
oip@togin.no
vernjoha@gmail.no
ann@revisjonskompaniet.no
reidarriaunet@loqal.no
Kjhalv2@online.no
Frode.haugskott@skaun.kommune.no

SAKLISTE:
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning siste styrereferat.
Orientering innkomne brev.
Orientering inngått brus-/kaffeavtale med Coca Cola.
Ny hjemmeside.
Fordeling utgifter regnskapskontor.
Orientering ang. dopapirsalg.
Statusrapport fra avdelingene – økonomi og aktiviteter.
Status økonomi hovedlag.
Eventuelt.

Sak
nr

1

Ansvarlig
Referat fra siste styremøte godkjent.
Referat fra arbeidsutvalgsmøte gjennomgått.
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Orientering av innkomne skriv ble gjennomgått i referatet fra AU-møte.

3

Orienterte om Coca Cola avtalen. Gunn Rita tar hovedansvar for distribusjon
innad i laget. Vi får 2 brusskap. Bruker skihytta som lagringsplass ved behov for
dette.
Odd Ivar presenterte et utkast til ny hjemmeside. Ikke helt ferdig, men i løpet av
september vil den bli ferdigstilt. Det jobbes med hvem og hvordan ting skal
legges inn der.
Fordeling av kostnader regnskapskontor:
Det er vedtatt en fordelingsnøkkel på 40/60. Hovedlaget betaler 40 % av
kostnadene, resterende 60 % fordeles på alle avdelinger etter tidsforbruk
regnskapskontor. Avdelingene oppfordres til å bli enda flinkere med bilagene
sine.
Da vi ikke er helt fornøyd med regnskapskontoret sine tjenester, ber vi snarest
om et møte for gjennomgang av avtalen på nytt.
Dopapirsalg.
AU informerte hovedstyret om tilbudet fra AKA Trading. Skal dopapirsalg i
klubben være i regi av hovedlaget ? Hvordan løses dette i praksis ? Lederne bes
ta dette opp med sine avdelinger. Det ønskes tilbakemelding på dette til neste
hovedsytemøte (1. okt.) Forslag kan også sendes Inger Bolme før AU-møte
24.sept.
Statusrapport avdelingene:
Orientering: Har jobbet godt med orienteringsposter i marka.

4

5

6

7.

Ski: Terrengløp arrangeres, dårlig oppmøte fra egen klubb. Oppfordrer
fotball/håndball til å legge ei trening til skihøtta og delta på terrengløp. Bredbånd
innstallert på skihøtta. Hovedstyret ber skiavd. avklare saken med Skaun
Skiteam ang. draktfarge/løpsdress/reklame. Skiavd. mangler også en
representant i Skaun Skiteam.

GRG

OIP/EF

KS
Kjell
Reidar
Erik
Frode
Terje

Terje P.

Fotball: Fotball har sendt et brev til hovedstyret ang. generell misnøye med
Roar kaller
driften av anlegget. Driften må administreres bedre. Det kalles inn til et møte med inn til
representanter fra Fotball og Banekomiteen, bli enige om drift framover. Kanskje møte.
kan foreldregruppa brukes mer i fht. dugnader, ungdommene og tirsdagsgjengen
er viktige ressurser.
Må bli enig om vedtak på vinterstengt bane på neste styremøte.
Håndball: Har meldt på følgende lag til årets sesong: J09, J10, J12, G09 – 14,
G18 og 2 senior. Ok med trenere.
8.

9.

Status økonomi hovedlag:
Karen delte ut en oversikt over kontoene. Godt med penger og god kontroll i alle
avdelinger. Bra innbetaling på medlemskonto i år. Neste år må vi sette mer på
sparekonto. Mangler kr. 90 000,- fra Trondos.
Event.
Uniformsreglement -Erik informerte. AU jobber videre med reglementet, og
kommer med et forslag til neste hovedstyremøte. Evnt. Innspill sendes Roar.
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