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, Andrea Fjellgaard Hovedkassen).
Tonje, Camilla
Aleksander Biseth-Evensen
Teams (online)

HS-møte 10.11.2020 kl. 20:30
1. Referat forrige hovedstyremøter (vedlagt innkalling)
Godkjent

2. Gjennomgang Økonomi per oktober 2020
a. Krisepakke 2 ble godkjent ihht. Søknad. Blant annet Råskinnet fikk dekt 70 %
av sine tapte inntekter, som er viktig for videre arrangement, og støtte til bandy
som har denne dugnaden som en viktig inntektskilde.
3. Budsjetter fra avdelingene. 1. utkast (vedlagt innkalling)
a. Alpint: Ingen store bemerkninger: Bruttoført skimarkedet. Godkjent
b. Friidrett/Basis: Ingen nye bemerkninger. Godkjent
c. Fotball: Godkjent
i. Endret på kostnad/inntekt Transport Akademi
ii. Justert kost/inntekt MSA.
d. Bandy: Samme tallgrunnlag som forrige gjennomgang, men smeltet sammen
bandy og bandy a-lag. Godkjent
e. HK. Avventer godkjenning av budsjett hovedkassen inntil vi vet mer om hvordan Covid-19 vil påvirke klubben.
i. Bingo gjeninnføres på Grønland fra 01.01.2021 til og med 31.12.2022.
Dette bidrar til økt budsjettert inntekt for 2021.
ii. Budsjettert med 50 % stilling som administrativ medarbeider fra og
med 01.05.2020 til og med 31.12.2021 (vikariat for daglig leder i Perioden før påske.
f. Råskinnet: Godkjent
i. Budsjettforslag 1 er gjennomføring med 200 deltakere pr. løp.
ii. Budsjettforslag 2 er gjennomføring med 600 deltakere pr. løp.
iii. Budsjettforslag 3 er gjennomføring som normalt.

4. Banesituasjon Bandy vinteren 2021.
a. Treg start på islegging grunnet varm vær og mye nedbør. Var i rute med islegging og farging inntil høststormen kom og skyldte det bort.
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b. BYM vedtok å skru ned anleggene gjennom den varmeste perioden, for så å
starte opp igjen Søndag 1. november.
c. Isflaten på NIH blir ikke islagt i 2021, trolig heller ei i fremtiden. Her er det
lagt fram forslag om toppidrettssenter (utvidelse av OLT) med en mindre isflate som ikke er godkjent for gjennomføring av kamper for bandy. Dette gir
anleggsutfordringer også for bandyavdelingen i årene fremover.

5. Søknader fra avdelingene til hovedklubben om støtte grunnet Covid-19
a. Vi har mottatt søknad fra Bandy, fotball og Alpint.
b. Prinsipp til grunne for fordeling:
i. Hovedkassen dekker ikke inntektstap som kan søkes om i krisepakker
fra regjering (i dette tilfellet krisepakke 3 som strekker seg fra 12. mars
2020 til og med 31. desember 2020)
ii. Hovedkassen dekker ikke søknad om økt kostnad på ansatte trenere
som følge av de retningslinjene som var styrende for aktivitet i denne
perioden, basert på at hovedkassen bidro med å dekke lønnsutgifter i
april som følge av Covid-19.
iii. Hovedkassen dekker kun netto inntektstap.
c. Basert på søknadene legges frem følgende innstilling:
i. Alpint støttes med: kr. 56 000,- for Skimarked og kr. 14 000,- for andre
tapte inntekter. Total støtte kr. 70 000,ii. Bandy støttes for bortfall av treningsleir i Sverige = 15 500,- Redusert
treningstilbud sommer (ingen tilgang på ishaller el.) kr. 25 000,-. Tapte
inntekter Persbråten kr. 22 000,- samt tapte dugandsinntekter med kr.
4 500,-. Total støtte kr. 67 000,iii. Fotball støttes for tapte inntekter Høstcup 27 000,-, 3v3 cup 19 500,samt Readyakademiet avkortet til kr. 20 000,-. Total støtte kr 66 500,Prinsipper om fordeling: godkjent. Støtte til avdelingene: Godkjent
6. Verdiprosess i Ready IF
Det er gjennomført del 1 og del 2 av spørreundersøkelsen til klubbens medlemmer. Del 1 var å sende inn forslag til verdiord. Del 2 var å stemme på de tre
verdiord som medlemmene ønsker at Ready skal være.
De tre ordene som ble stemt frem var:
Inkludering – Idrettsglede – Mestring
Forslag til beskrivende tekst av verdiordene, basert på innsendte forslag på hva de
betyr for medlemmene (vedlagt innkalling).
Inkludering:
Idrettsglede:
Mestring:
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