PROTOKOLL STYREMØTE 08.09.20
Deltakere:
Rune Haarberg
Bjørn Ørjan Myhre
Karl Luis Del Pozo
Mai-Britt Kopperud (frem til 19.30)
Ida Foyn

Tid:

1800-2000

Forfall:

Sted:

Nedre Eikervei 26

Innkaller:
Bjørn Ørjan Myhre

Referent:

Rune Haarberg

GODKJENNING
Saksnummer

Agenda

Vedtak

Ansvarlig

Godkjenne innkalling og agenda

Vedtatt
Agenda ligger fremover i Teams

Bjørn

Godkjenne protokoll forrige
styremøte

Vedtatt
Protokoll ligger fremover i Teams
Referent sender e-post når denne
er tilgjengelig for godkjenning

Bjørn

ORIENTERINGSSAKER
Saksnummer

Agenda
•

Vedtak

Coronahåndbok
Alle trenere er fornøyde med
denne!

Tatt til etterretning

Ansvarlig
Karl

OPPFØLGINGSSAKER
Saksnummer

Agenda

01-2020
•

•
•

Brønnøysund
Sliter med å få oppdatert nye
styret
Manglende styreprotokoll
Savnes fra styremøte 10.06.20
Regnskapsrapport
Hvor fort er det mulig å ha
regnskapet ferdig fra
foregående måned? Behandle

Vedtak
Kontakt NIF support

Sendes ut så fort som mulig
Ida gir en rask tilbakemelding

Ansvarlig
Bjørn

Ida
Ida

dette på påfølgende styremøte
i sin helhet hvis mulig.
•

Årsavgift hjemmesiden
Nåværende tekst lyder:
Medlemsavgiften i Drammen
Rivers er 100 kr pr kalenderår.
Medlemskap gir også
stemmerett på klubbens
årsmøte som alltid avholdes i
februar/mars, men kun for
medlemmer over 15 år. Vi
anbefaler derfor alle foresatte
til yngre barn å tegne
støttemedlemskap for 100 kr
for å kunne stemme for barnet
på årsmøte.

Teksten må endres til lovteksten
for å ikke bli misforstått. Foresatte
kan ikke stemme for andre, slik
nåværende tekst oppfattes.

Bjørn

DISKUSJON OG BESLUTNINGSAKER
Saksnummer

Agenda

13-2020
•

Årshjul
Gjennomgang neste
styremøte.

Økonomi
• Regnskap pr 31
foregående måned
• Regnskap vs budsjett

14-2020

•

283.114,- på konto pr
08.09.20.
Alle har lagskonto med samme
beløp som var det samme som
før sommeren.

•

Mvakomp søknad er sendt,
kommer i desember.

•

Fakturering av kontingent skjer
innen 18.08
Kontingent o/20 år settes til
1.000,- og kontingent Herrer B

Vedtak
Alle møter forberedt og har klart
innspill til innhold (årshjul kan
åpnes ved å trykke på linken
"årshjul" under kolonnen
"agenda").
Det er også mulig å legge inn
kommentarer i Teams under kanal
"årshjul".
Settes opp revidert budsjett vs
regnskap som sendes ut før neste
styremøte.

Vedtatt

Ansvarlig
Styret

Ida

Styret

settes til 500,-. Dette gjelder
frem til 31.12.20
•

Bjørn følger opp

Avklaring 15 dm vedr lisens
o/20 år
Sportslig
• Status grupper
• Hva har skjedd?
• Hva skjer/planlagt neste
måned?
• Utfordringer?
• Annet

15-2020

•

Gruppene er i god flyt.

•

Begynner å fylle seg opp. 2009
er nå 2 grupper.

•

Vi trenger å få noen til å ta
ansvar for drakter, kamp dager
og opplæring av sekretariat

•

Oppsummering med
trenerteamet 13.09 på Teams.
Trenermøte.

•

Kommer flere damer spillere til
damelaget. Veldig bra!

•

Sanel fra 07, trener nå også 04.
De er 8 spillere, supplere med
4 spillere fra 06.

•

Oppdatering treningsgrupper

•

Smittevernansvarlig for
klubben ift Corona: Bjørn

16-2020
•

Innføring i Teams
Kort intro i Teams, Sharepoint
og OneNote.

Bjørn

Karl

Informere rundt foreldre eller ikke
på treninger, ref sak 07-2020.
Informere og oppfordre
spillere/foreldre og trenere (o/
13år) til å ta coronavettkurs:
https://www.idrettsforbundet.no/
tema/koronavirus/koronavettkurs
/

Rune

PS: Kan være smart å aktivere
varsling når det legges ut noe i
Teams.
•

Teams og bruk som
kommunikasjonsmiddel ift
styrearbeid (agenda,
protokoller, diskusjoner, andre
møter etc.).
Prøve å bruke Teams for
diskusjoner, korte spørsmål o.l.

•

Spørsmål/hjelp - ta kontakt
med Rune

Vedtatt

Styret

Gjennomgang og
forventningsavklaring ift.
diverse prosesser
Det er stor arbeidsbelastning
på styremedlemmer som
vanskeliggjør stor nok
progresjon av viktige og
nødvendige
styringsdokumenter.

Må avvente - ta litt og litt om
gangen.
Vedtatt.

Spond
Rune tok en gjennomgang på
status vedr fakturering og
medlemsregister.

Kontingentfakturering senest
18.09.20

Rune

Spond blir nå både
medlemssystem og
kommunikasjonssystem til
medlemmene.
Medlemmer skal heretter
melde seg inn via Spond, ikke
ved å sende epost som
tidligere.

Karl sender ut informasjon
(09.09.20) til medlemmene på
Spond vedr oppdatering av
kontaktinformasjon (vasking).
Karl har ansvaret med å følge opp
nye innmeldinger

Karl

•

Det blir laget et digitalt
samtykkeskjema til bilde/video
på hjemmesiden.

Kjetil får tilgang

•

Spond overtar som nye
ventelisten. Kjetil Kleveland vil
trenge tilgang.

17-2020
•

•

•

•

18-2020
•

Lagkontakter
Ikke gjort noe.

Rune/Bjør
n

Ingela bistår
Rune

Karl

Være på plass til neste styremøte

Mai-Britt

19-2020
•

•

•

20-2020

Gjennomgang av klubbens
tiltak rundt covid-19
Håndboken til
Basketballforbundet legges ut
på hjemmesiden med
kontaktinfo til Bjørn som
klubbens smitteansvarlig.
Avklaring rundt foreldre til
stede under trening - ihht
coronahåndboken?
Oppfordring av å ta
coronavettkurs

Karl/Bjørn
Rune avtaler med Ingela

Rune

Sjekkes opp med forbundet og
Bjørn/Karl
informeres til trenerteamet
søndag 13.09.20. Melding på
Spond sendes ut etter møte hvis
ikke foreldre kan være til stede
Sende ut info på Spond:
Informere og oppfordre
spillere/foreldre og trenere (o/
13år) til å ta coronavettkurs:
https://www.idrettsforbundet.no/
tema/koronavirus/koronavettkurs
/

Diverse
•

Ida mottar eposter stilet til
post@.

Neste møte
Dato: 14.10.10
Klokkeslett: 1800 - 2000
Sted: Nedre Eikervei 26

Rune sjekker opp

Rune

