Ready

Referat
Innkalt:

Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli,
Christen Møllhausen, Nina Onsrud, Tore Hellesø (Invitert som observatører:
Erlend Rølles, Alpin. Peder Schjoldager, Bandy og Bendik Christoffersen, Fotball).
Camilla,
Aleksander Biseth-E
Readyhuset, Kafeen

Forfall:
Referent:
Sted:

HS-møte 25.02.2020 kl. 18:30 – 20:00
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
- Referat fra møtet 2020.01.15 er sendt ut på e-post. Godkjent

2. Rapport regnskap 2019 (2. utkast).
-

Aleksander går raskt gjennom regnskap 2019, 2. utkast.
o Fremmer eventuelle endringer fra 1. utkast.
HS ønsker å benchmarke avtale med regnskapspartner.

3. Budsjett 2020
-

Bandy A-lag budsjett legges frem, med bedre informasjon og begrunnelse for de
tall som framkommer i budsjett.
o Budsjett godkjent.
▪ Kontinuerlig tett oppfølging og kontroll på alle kostnader blir meget viktig.

4. Diskusjon vedrørende fordelingsnøkkel på felleskostnader
-

-

-

Diskusjon rundt ny fordelingsnøkkel av felleskostnader:
Forslag er todelt, der del en gjelder de kostnader som ikke i særlig grad påvirkes av
antall medlemmer, og skal dekkes av hovedkassen. Del to gjelder de kostnader
som påvirkes antall medlemmer.
Del 1: Felleskostnader som ikke i veldig stor grad avhenger av medlemsmasse
dekkes av hovedkassen. Gjelder: Kontormaskiner, Internett, Revisjon, bistand til
moms-søknad og rekvisita.
Del 2: Regnskapskostnader fordeles med 150 000,- på Hovedkassen, deretter
20 000,- på hver avdeling. Resten fordelt på avdelingene etter medlemstall i avdelingene ved foregående registrering.
o Forslag vedtatt.
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5. Verdidebatt i Ready IF
-

Vedtatt. Legges frem som sak til årsmøtet.

6. Årsmøtet 26.03.2020 for Ready IF.
-

Kjøreplan.
Minnepokaler og hedersbevisninger
o Nominasjoner fra avdelingene som har sendt inn nominasjoner ligger vedlagt.
o Pokaler og plaketter må graveres, dette vil skje i starten av Mars.

7. Eventuelt (saker meldt inn innen møtet)
-

Ready`s lover oppdatert etter NIF`s og OIK`s krav. Fremlegges for godkjenning.
o Må vedtas av årsmøtet. Blir gjennomført 26.03.2020
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