Styremøte av 28.09.2016 Referat

Tilstede:
Åge Eidsvig
Morten Pedersen
Christian Løvdal
Sigrun Gavelstad (referent)
Asbjørn Hansen (vara)
Administrasjonen v. Linda Kristiansen

PUNKT 1
Info fra administrasjonen:
Økonomisk status og utsiktene pr. i dag, herunder dugnad og sponsor:
•
Det er 39 betalende voksne medlemmer per i dag. Over 60 voksne
forventede medlemmer har ikke betalt. Det er ulike årsaker til dette. Noe skyldes nok
overganger til ny klubb, utmelding fra kunstløp er en annen faktor. Budsjettert inntekt
for klubben i form av treningsavgift og medlemskontingent for 2016 er rundt 350 000
kr høyere enn det som er kommet inn.
Tiltak nå: Christian vil i samarbeid med daglig leder sørge for få på plass et ajourført og
oversiktlig regnskap for året per 30.09.16. Dette vil presenteres på nytt styremøte medio
oktober. Linda og Åge sørger for at alle bilag er signert og klare for levering i løpet av et par
dager. Styret må etter hvert se på hvor det kan hentes inn penger, og hvor det kan spares.
•
•
sponsorer.

Dugnad: Alt er nå fakturert.
Spons: Daglig leder skal ta en gjennomgang av fakturering (m.m.) av

PUNKT 2
Ny klubb m.m.
•
Den nye klubben har avholdt informasjonsmøte. Ingen av styrets
medlemmer var tilstede.
•
Ubesvarte henvendelser fra klubbens medlemmer angående styrets mail
om dette vil besvares av Morten på vegne av styret.
•

Avklaring av hvilke roller medlemmer i den nye klubben kan inneha for

KIK:
Vedtatt 28.09.16 mot 1 stemme:
Alle kan påta seg følgende foreldrevalgte roller på lagene:
Lagleder, foreldrekontakt, trenerassistent, oppmann.

Vedtatt 28.09.16:
Medlemmer i andre klubber kan ikke inneha rollen som materialforvalter, da denne gir
tilgang til utstyr som eies av KIK. Betalte trenere kan ikke være medlem av andre
klubber med mindre det foreligger en samarbeidsavtale.
•

Avklaring vedr. rekruttering/nybegynner lørdager 16.30-18.00:

Dette er tid som er reservert rekruttering og nybegynnere og skal fortsette å være det.
Det er ikke ment som et jevnlig frigåingstilbud. En bedre organisering av denne timen
er under arbeid. Alle våre medlemmer oppfordres til å invitere nye til å prøve ut
skøytesporten her.

PUNKT 3
Informasjonsflyt
•
STORMØTE avholdes onsdag 19. oktober kl. 18.00-19.00 på Idda for
generell informasjon til alle våre medlemmer.
•

Hjemmeside er oppdatert.

•
Linda fortsetter å håndtere mail til post@kik.no, og videresender
henvendelser rettet til styret til styreleder.

PUNKT 4
Skøyteslip – punkt utsatt til neste styremøte.

PUNKT 5
Æresmedlemskap – punkt utsatt til neste styremøte

PUNKT 6.
Butikk, kiosk:
Christian vil be regnskapsfører om å sette opp separate poster for de forskjellige
salgsinntektene, butikk, kiosk, events. Det er aktuelt å se på en ny type kassasystem som
gir tydeligere rapporter.

