Protokoll styremøte
Tid: Onsdag 03.03.2021, kl: 21-23
Teams
Faste medlemmer som møtte:
Petter Johnsen, Birgit Byklum Bjerke, Kjerstin Andresen, Mohammed Chkontana, Anne Bjørkenes Christiansen, Jan MyrsloKønig, Yngve Stiansen
Varamedlemmer som møtte: Caroline Grønvik Gullhav
I tillegg møtte sportslig leder Patrick Laulo Vesth
Faste medlemmer som ikke møtte: Finn Tjomstøl,

Sak 05/21 Godkjenning av innkalling, agenda og møteprotokoll fra forrige møte
Godkjent
Sak 06/21 Fullmaktsmatrise
Ny matrise godkjennes
Sak 07/21 Årsregnskap 2020
Regnskapet godkjennes. Dette skal presenteres på årsmøtet. Det ble et overskudd på 390’
Sak 08/21 Budsjettforslag 2021
Patrick presenterte forslag til budsjett for 2021. Det legges opp til et lite underskudd
Sak 09/21 Forslag til avskrivingsregler
Aktivering og avskrivning av innkjøpt utstyr er ikke lenger regulert av egne bestemmelser for idretten. Den nye veilederen
sier følgende:
Idrettslaget kan selv velge grense for aktivering av driftsmidler. Eiendeler med vesentlig verdi bør aktiveres og tas inn i
regnskapet og avskrives dersom de har en begrenset levetid.
Nedre grense for aktivering er 15.000 og økonomisk levetid på 3 år. Store idrettslag kan med fordel velge en høyere grense.
Det må gjøres et styrevedtak på hva som er grensen for aktivering av driftsmidler.
Følgende vedtas:
Driftsmidler med innkjøpsverdi over kr 150 000 skal aktiveres. Normal avskrivningsplan er 3-5 år. Hvis restverdi etter ordinær
avskrivningsplan blir lavere enn 150 000 pr 31.12, kan det vurderes om hele restbeløpet skal avskrives

Sak 10/21 Styresammensetning 2021
De som er til valg: Alle unntatt Anne
Far til Knut ønsker styreplass

Sak 11/21 Diverse
•

•

•
•
•

Vaksinedager er hovedsakelig fredager, men varierer. Det har vært møter med vaksinekoordinator, Heidi Helene
Stykket Hamre for å se om det kan gjennomføres trening selv om det er vaksinering. Dette har ikke ført frem.
Petter forsøker å kontakte andre personer om saken. Det burde gå an å vaksinere samtidig som det er turn i
hallen. De ansatte må tilpasse sin arbeidshverdag. Finnes det andre innganger, f.eks nødutgangene?
Det er formelt beslutta at det skal bygges ny turnhall. Det gjenstår å se hvordan budsjettet vil se ut. ATF har ikke
vært involvert. ØIF har styrt prosessen. Vi må sikre at vi kan opprette samme standard og samme aktivitetsnivå i
ny hall. Stig Nilsen bør kontaktes og inviteres inn i arbeidet.
Kretstinget. Anne og Caroline kan delta på teams. Oppdatering: Kretsting utsatt
Jan sjekker opp Los-fondet for mulig bidrag til drakter
Partier med treninger på vaksinedager får tilbud om søndagstreninger

Neste møte: 07.04.2021 kl 21
Årsmøte i løpet av mai gjennom epost eller teams

