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80/21 Innkalling og
saksliste

81/21 Protokoll fra
styremøte 28.10.2021

82/21 Runden og info fra
daglig leder

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak:
Protokoll fra møte 13 ettersendes for godkjennelse.

● Daglig leder -
○ Sendt ut styredokument
○ Forslag til budsjett - legges ut

Styrets leder

Styrets leder



○ Hvordan legges budsjettet ut
○ Sendes ut til hovedstyret
○ Bankens gavetildeling - 400 000
○ Hest - hest nytt utstyr
○ Fotball - nye innbytterbenker
○ 50 000 til nytt datautstyr
○ Tilskudd til Bygdabadet - innskudd til

lønn 40 000
○ Allidrett - all økonomi i hovedlaget inn

250 000 utbetale overskudd - 75 % -
følger samme vedtak på fordeling -
resten på nyåret

○ Rubic - må være oppdatert
○ LAM - 100 000
○ Forsikring - Frende - bytte av forsikring

er greit - må opp i HS hvis det er stor
forskjell

○ Lønnskjøring ungdomsarbeidere må skje
nå før 10. desember

○ Klæburock/ 5-dagsfest  - kanskje avlyses

● Håndball
○ avlyst

miniturnering
○ Purre på

treningsavgift
○ Trenerattest
○ Åpen hall 1 og 2

juledag. - nei
○ Spillerkonto når vi

slutter - sak for
AU/HS - fotball og
håndball finner en
felles avgjøresle

○
● Orientering -

○ sessongavslutning -
mange deltakere -
godt fornøyd med
sessongen

○ Ta kontakt med
Rubic



● Svømming
○ avsluttet

svømmekurs
○ Lek i vann Gøy i

vann startet fullt
○ Bygda Bading på

onsdager
○ Voksensvømming
○

● Hest
○ Var på julemesse
○ Solgt kjeks
○ Oppstartsstøtte i

idrettslaget - sjekk
tidligere vedtak

● Ski
○ Covid
○ Allidrett har godt

oppmøte
○ Trener -

mellomgruppa -
samarbeid med
Strindheim -
Magnus har tatt
over som trener

○ Skiløype blir
godkjent -
spillemidler 120
000

● Fotball
○ Kaldt mye

avlysninger på
trening

○ Kuper avlyst
/deltakelse

○ Kiosk må
ferdigstilles

● Funkis
○ Ganske stilt etter ny

smitte fra starten av
november

○ Svømming og
gymsal og litt
esport

Vedtak:
Hovedstyret tok informasjonen til orientering.



83/21 Budsjett 2022 -
plan for gjennomføring

84/21 Sørborgen -
overtakelse - status

85/21 Funkis - Opptak til
Norges Bandyforbund

86/21 Oppfølging av
tidligere sak 78/21 -
kontrollutvalget

87/21 Eventuelt

Vedtak:

Forslag til budsjett sendes til alle i HS. Kalles inn til et
eget budsjettmøte i januar når avdelingene har laget
forslag.

Vedtak:

Dette er ikke en årsmøtesak. Ytterligere dokumentasjon
legges frem for hovedstyret sammen med kontrakt for
endelig godkjennelse. Vedtatt mot en stemme.

Vedtak:

AU gis fullmakt til å arrangere et elektronisk årsmøte
hvor det fremmes en sak om at Funkis kan søke om
opptak i  Norges Bandyforbund.

Gjennomgang av kontrakt for daglig leder.

Vedtak:
Forbedring av stillingsinstruks følges opp av AU og
presenteres for hovedstyret.

Alle / styrets
leder

Neste møte: 27. januar


