Konstituerende styremøte Knaben og Fjotland IL
Tid
Sted
Deltakere
Referent
Forfall

12.01.17
Klubbhuset Kvinlog
Johan Malm, Ellinor Stakkeland, Eilef Netland, Kim Børild Kvinlaug, Leif Hunsbedt
Torhild Kvinlaug
Vivian Kvinlaug

Saksnr

Sak

01/17

Konstituering - ok
Godkjenne undergruppene, representanter enstemmig vedtatt
Se egen liste for representanter/ ledere i de ulike undergrupper.

Ansvar

I fotballgruppen fungerer Camilla Egås som leder da innvalgt har trukket seg.
02/17

Valg av regnskapsfører
Fjotland og Knaben IL har hatt ulike regnskapsførere, Ellinor har sjekket ut ulike
regnskapskontor for pris for det nye sammenslåtte idrettslaget.
Kniff har gitt tilbud på jobben på 25 000,- dette er en pris som kun er forhandlet for 1
år.
Alternativet er merkantil
Valg av kasserer
Settes som valg til neste styremøte, Vivian Kvinlaug kontaktes.

03/17

Årshjul
Møteplan
I organisasjonsplanen til Knaben og Fjotland IL står det at møteplanen skal være i
tråd med føringene her.
Det gjennomføres et styre kurs for å lage en handlingsplan for 2017 undergruppene
inviteres med her.
Neste møte i idrettslaget blir 08. Februar, i forkant av dette avholdes et møte med
undergruppene for en forventnings avklaring, samt informasjon om hva det vil si og
stå som leder i en undergruppe.
Det planlegges videre at handlingsplanen jobbes med og ferdigstilles i slutten av
mars.
Møter for 2017:
8.2, 15.3, 10.5, 30.8, 22.11

Johan

Tidspunktet settes fra 20.00 - 21.30
Årsmøte og styre kurset kommer utenom dette.
Kontingenten må endres på årets årsmøte, og årets kontingent sendes ut etter dette.
04/17

Organisasjonsplan
Fordeling dugnad
Budsjettet viser oversikt over alle dugnader. Undergruppene får hver "sine"
dugnader de har ansvar for å utføre.

Johan,
Kim
Børild,
Torhild,
Ellinor

Inntektene de ulike dugnadene gir går direkte inn i budsjettet til den ansvarshavende
undergruppen.
Oppretting av komiteer
Hus komité -Eilef Netland for Knaben. Johan hører med Pål Stakkeland for Kvinlog
vedlikehold og Vivian Kvinlaug for utleiedeler på Kvinlog.
Ansvarlig for utleie utgir idrettslagets konto nummer til leietaker.
Buss komité - Kim Børild, han hører og med Jonny Kvinlaug og May Britt Tønnesen
Bane komité og telt- Torhild hører med Svein Kvinlaug, Johan hører med Jostein
Knabenes og Ernst Netland
Fest komité Løype komité - Ellinor hører med Tobias Røyseland for Årlia og Sverre Egås for
Kvinlog.
Johan kontakter Ordfører for problemstillingen lysløype Kvinlog og videre avtale/
leie.
I år er det 70 års jubileum for Knaben og Fjotland IL dette tenkes markert langfredag
på påskerennet på Knaben med grilling av pølser mm, ski skytter gruppa har ansvaret
for denne. Til sommeren (før skoleferie) markeres dette på Kvinlog. Hvem som tar
ansvar her settes opp til neste møte
Markering for sammenslåing av Knaben og Fjotland IL markeres samtidig.
05/17

Logo og klubbfarge
Årsmøte ga styret fullmakt til å lage ny klubb logo. Frode Aagedal har designet logo.
Farge: Blå og hvit.
Logo - enstemmig vedtatt
Farge- enstemmig vedtatt det tenkes at fotballdraktene er hvite med blå logo samt
blå shorts.

06/17

Hjemmeside:

Ellinor,
Torhild

Det jobbes fremdeles med utarbeidelse av side. Facebook side og hjemmeside
tenkes samkjørt.

07/17

Forsikring
Tilsammen for begge idrettslagene var prisen 43 000,Nå samlet etter sammenslåing 32 000,- inkl. klubb forsikring
Ellinor sender ut forsikringstilbud til alle i styre med frist for tilbakemelding er satt til
23.1.17

08/17

Hovedsponsor/ Bankavtale
Fortsatt i forhandlinger med ulike banker. Avtalen tenkes ferdig til neste styremøte

Alle

og settes som sak til orientering.

Eventuelt
01/17

Politiattest

Torhild

Alle som har med barn må levere politiattest. Til neste gang har Torhild klart rutiner
for dette.

Eventuelt
02/17

Min idrett

Alle

Alle må gå inn og registrere seg her
Eventuelt
03/17

17 mai komité
Sende ut til årets deltakere

Eventuelt
04/17

Kunstgressbanen
Har fortsatt ikke får penger til dette, idrettslaget må forskuttere beløpet (107 000,-)
fra tippepenger.
Arne Johnsen har da det ble søkt om beløp til formålet gitt utrykk for at søknaden vil
bli innvilget.

Mail adresser til styre:
Ellinor - stakkeland@online.no
Eilef - eilef@fjotland.no
Leif - leif.hunsbedt@ erametgroup.com
Kim Børild - Kim.kvinlaug@gmail.com
Torhild - tli@kvinesdal.kommune.no
Johan- johan@fjotland.no

Ellinor

