Ready

Referat
Innkalt:
Forfall:
Referent:
Sted:

Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Ole Jacob Person, Tonje Rosli,
Merete Nordsveen, Camilla Lyng-Jørgensen, Kristofer Hesla
Øien/Gisvold
Readyhuset, Møterom

HS-møte 12.03.2018 kl. 18:30 – 20:00
1 Godkjenning av referat fra forrige møte (vedlegg 1)
Referat er sendt ut på e-post
Referatet godkjennes
2 Endelig regnskap 2017 fremlegges (vedlegg 2)
Fremlegges og innstilles for godkjenning på HS-møtet.
Vi takker Ole Jacob Person for oppfølging mot Pareto og Ready Fonds og setter dette
på agendaen for neste HS-møte.
Vedtak:
Regnskapet godkjennes for fremlegging på årsmøtet.

3 Hovedstyrets beretning (vedlegg 3)
Vedtak:
Godkjennes med små endringer.

4 Til årsmøtet (vedlegg 4-5)
Vi går igjennom dagsorden til årsmøtet.
Vedtak:
Godkjennes. Innkalling med vedlegg legges ut på hjemmesiden, medlemmer innkalles
til årsmøte på e-post.

5 Garderober på Readyhuset (vedlegg 6-7)
Vi går igjennom avdelingenes tilbakemeldinger på fordeling og behov for garderobe i
kjeller.
Vedtak:
Innspill fra avdelingene taes til etteretning.
Utarbeidede skisse for kjelleren blir ny plantegning, i tillegg ser vi på muligheten for å
frigjøre ett toalett fra Herretoalett for å implementere dette i «ny damegarderobe 5»
og gjøre om pissoar til toalett. Etter innspill fra langrennsavdelingen.
- Alpinavdelingens lagerrom «Ny dommergarderobe 4» blir erstattet med lagerrom
mellom Telenor sin basestasjon og Alpinavdelingens store lagerrom
- Bandyavdelingen får «Ny garderobe 6» til det bruk de måtte ønske, gjennom hele
året. Bandyavdelingens lagerrom under kjøkken bortfaller.
- Hovedklubbens lagerrom under hybelleilighet bortfaller.
- Fotballavdelingens lagerrom i «Ny garderobe 6» bortfaller og blir erstattet med
«Materiell 7» under leilighet.
- Bottekott bortfaller til fordel for «Ny damegarderobe 5», bøttekott flyttes til baderom i hybelleilighet.
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Ready
Klubbens senior herrelag i bandy og fotball sørger for riving og rydding av lettvegger
med daglig leder som ansvarlig for rivingen.
Fremdriftsplan utarbeides av daglig leder.
6 Ansettelsesstopp i Bandyavdelingen
I lys av at det til daglig leder er meddelt uro i bandyavdelingen så skal ingen ansettelseskontrakter inngås eller fornyes uten HS' godkjennelse. HS' leder gis fullmakt til å
følge dette opp på vegne av HS.
Vedtak:
Godkjennes

7 Eventuelt
Fjerning av snøhaug over ballbinger(vedlegg 8)
Vedtak:
Daglig leder sørger for fjerning av snø over ballbinger.
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