Ready

Referat
Innkalt:

Forfall:
Referent:
Sted:

Marius M. Gisvold, Torer F. Berg, Camilla Lyng-Jørgensen, Tonje Rosli, Nina
Onsrud, Tore Hellesø, Øystein Torbal (Invitert som observatører: Sølve Grimkelsrud, Alpin. Richard Brande, Bandy og Bendik Christoffersen, Fotball).
Camilla
Aleksander Biseth-Evensen
Readyhuset

HS-møte 06.10.2020 kl. 20:30
1. Referat forrige hovedstyremøte (vedlagt innkalling).
Godkjent

2. Gjennomgang Økonomi per august 2020
a. Ingen spesielle punkter i regnskapsrapporten
b. Krisepakke del to sendt inn 14. september. Ikke mottatt svar på denne ennå.
i. Kvittering for innsendt søknad ligger vedlagt innkallingen.
c. Fotball med ny hovedavtale. Intersport og Adidas. Overstiger 1G, skal godkjennes av hovedstyret. Avtalene ligger vedlagt innkallingen. Vedtak: Godkjent.
3. Budsjetter fra avdelingene. 1. utkast (vedlagt innkalling)
a. Alpint: Ingen store bemerkninger.
i. Kommentar: Legge inn bruttoføring av skimarkedet til neste utkast.
Endre post for revisjon og regnskap.
b. Friidrett/Basis: Med ny fordelingsnøkkel på felleskostnad, blir kostnadene på
friidrett/basis lavere.
c. Fotball: Første utkast går foreløpig med underskudd. Dette grunnet en del poster som må gås mer nøye gjennom. Daniel og Georg/Katrine er på saken.
MSA, Regnskapshonorarer etc.. må kartlegges og redigeres. Store deler av underskuddet skyldes post om transport akademi. Det er møte med Ullern buss
innværende uke, og posten blir redigert basert på avtaleutkast basert på dette
møtet.
d. Bandy: Stor reduksjon i lønnskostnader er hovedfaktor for å sikre et betydelig
overskudd for 2021, hvilket er nødvendig for å bygge opp egenkapital raskt.
Mer effektivt arbeid i administrasjon, samt større innsats fra styret og oppmenn
skal bidra til å dekke arbeidsoppgavene på en god måte.
e. HK. Noe økte kostander da HK tar større del av felleskostnadene (revisjon,
printer, internett osv..). Budsjettert konservativt på inntektspostene. Noe lavere
lønnskostnad i 2021 grunnet avvikling av foreldrepermisjon dekker opp den
økte kostander for 2021.
f. Bandy A-lag: Lønn trener ligger på Bandy (dekkes gjennom dugnad på Råskinnet, all pengestøtte går til bandy osv.. dekker opp for dette). Økte priser på
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salg av køller for å sikre noe mer fortjeneste. Bedre kontroll på interne avtaler
gir lavere kost.
i. Budsjett bandy og bandy a-lag slås sammen til utkast to til neste hovedstyremøte. Mer utfordrende med to budsjett, men med krav om skyggeføring av budsjett og regnskap for a-laget for å sikre god økonomistyring.
g. Råskinnet: ikke mottatt budsjett 2021 ennå. Vedkomne som har tatt ansvaret
for dette måtte trappe ned siste tiden. Råskinnkomitéen har hatt møte vedrørende gjennomføring 1. Mai 2021, og er innstilt på å gjennomføre dette, men
den endelige avgjørelsen må tas i midten av februar når vi vet hva status er. De
planlegger gjennomføring på gitte dato.
i. Bes levere budsjett som baserer seg på 2-3 aktuelle scenarioer rundt
gjennomføring av råskinnet 2021 til neste hovedstyremøte.

4. Oppdatering anleggssituasjonen på Gressbanen
a. Aleksander gir kort oppdatering på hvor prosessen rundt GBII står.
b. Marius gir en kort oppdatering på status festeavtale bensinstasjonen.

5. Verdidebatt i Ready IF
a. Nina, Andrea og Aleksander har hatt møte og sett på infoskriv og prosess.
i. Infoskriv til medlemmene ligger vedlagt. Her følger også med link til
del 1. Samle inn verdiord fra alle medlemmer. Info med link sendes ut
Onsdag 7. oktober (dersom godkjent av hovedstyret) med svarfrist Søndag kl 23:59. Andrea og Aleksander sorter og sender de mest nevnte
ordene (inkl synonymer) til styret med forslag om hvilke ord som medlemmene kan velge mellom i del 2.
ii. Del 2 sendes ut der medlemmene skal velge 3 av 7-10 verdiord og beskrive kort hva disse betyr for den enkelte. Andrea og Aleksander sammenfatter innsendingene og lager basert på dette forslag til beskrivende
tekst til verdiordene. Skal så godkjennes av hovedstyret.
iii. Visjon: Gjennomfører «verdidebatten» fra OIK med ledere for hver andeling. Disse får så ansvar for å gjennomføre debatten for å få frem en
visjon i sine avdelinger (ansatte, trenere og lagledere). De visjoner som
kommer ut av dette bringes med til hovedstyret for å velge ut de alternative visjoner, der medlemmene skal stemme frem en visjon som skal
være gjeldende for klubben.
iv. Strategi: utvalg fra klubbens avdelinger.
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6. Eventuelt
a. Alpin v/alpinstyrets leder har sendt inn sak:

Alpintstyret spør hovedstyret formelt om Ready Alpin kan få kjøre et innsamlingstiltak, der målet er å hente inn en del av det økonomiske tapet vi vil få ved
at det tradisjonelle skimarkedet ikke gjennomføres grunnet Covid-19.
Vi har ikke som formål å melke Ready`s medlemmer, men henvende oss utad
mot de som ville benyttet seg av vårt tradisjonelle skimarked. Vi har mange
tidligere Ready-familier som fortsatt er aktive på hytta og i marka som normal
ville solgt utstyr på markedet og lagt igjen en støtte til avdelingen, samt andre
som sympatiserer med klubben og arrangemnetet i en utfordrende tid. Vi ønsker ikke bruke readys medlemsdatabase som er den gruppen som i April støtten klubben gjennom “sammen star vi sterke” aksjonen. Vi ønsker heller ikke
gå kun innad i alpintavdelingen, da disse allerede betaler treningsavgift mm. og
mange også bidro i April.
Litt om bakgrunn:
Tiltaket var ment som et naturlig element når vi gjennom flere kanaler kommuniserer til publikum at det i år grunnet Covid-19 blir et annerledes og
nedskalert skimarked. Målet var at dette tiltaket kunne hente inn igjen inntil kr.
100 000,- av tapet til Ready Alpin ved å ikke gjennomføre Skimarkedet.
Skimarkedet er en institusjon med stort nedslagsfelt også utenfor Ready
Idrettslag sin medlemsmasse.
I Ready Alpin sin styrebehandling av dette tiltaket så er det ingen som har
ment at et slikt tiltak vil være negativt for Ready Alpin eller Ready
Idrettsforeningen.
Vi forventer at vi får støtte på tap av inntekter fra staten knyttet til skimarkedet
(50% ved avlysning). Utover støtten fra staten så estimerer jeg da et
økonomisk tap på ca. kr. 175 000 (50%). I fjor hadde vi et resultat knyttet til
Skimarkedet på ca. kr. 350 000,i. Forlsag til vedtak: avdelingene sender inn søknad, som skal basere seg på
tapte inntekter grunnet Covid-19 til neste hovedstyremøte. Det søkes om
støtte basert på midler samlet inn gjennom aksjonen “sammen star vi
sterke” som ble gjennomført I regi av klubben i April. Vedtatt.

b. Neste hovedstyremøte 10.11.2020 kl 20:30 på Readyhuset
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