
Referat Styremøte NIF   Nesodden 20.01.20 

 
 
Til stede: 

• Pål Breen 

• Lars Smith 

• Lars Neerbye Eriksen 

• Arne Kyrkjebø 

• Kirsti Langvatn 

• Erik Moskvil 

• Line Gunnarrud (referent) 
 
 
 
Agenda 

Sak 1. Vedtak av årshjulet 2020 V/Lars Neerbye 

Sak 2. Flytting av spillere, sak som er meldt inn av Erik Moskvil 

Sak 3. Gjennomgang av årsregnskap Kirsti Langvatn 

Sak 4. Forberedelser årsmøte /Alle 

Sak 5. Status sport v/Lars Neerbye 

 
Referat 
Sak 1 - Vedtak av årshjulet 
Årshjulet er godkjent og legges ut på NIF sine hjemmeisder, og består av følgende 
aktiviteter; 

• Synsamcup 

• Seriepåmelding 

• Årsmøte 

• Fotballskole i vinterferien 

• Seriestart (inkl. kiwi miniserie april/mai) 

• OBOS miniliga 3x3 (første helgen i mai - besøk av krets) Ruben pusher A-laget for 
dugnad 

• Tine fotballskole  

• Fellescup i sommerferien 

• Tine fotballskole etter sommerferien 

• Tine jentefotballskole 

• Høstferie fotballskole 

• Medlemsmøte 2 uka i oktober 

• Oboscup + Altibokscup 

• Romjulscup 
 
 



 

 
Sak 2- Flytting av spillere 
Flytting av spiller permanent i ungdomstrinnet frem til junioralder – bakgrunn 3 spillere er 
flyttet fra G2004 til junior.  
 
Prosedyrer og retningslinjer for flytting av spillere permanent (ikke hospitering) – Lars Nerby 
Prinsipp; Hospitering opp til trinnet før junior, deretter kan man flyttes permanent hvis alle 
kriterier eller omstendigheter sier at dette er fornuftig 
 
 
Sak 3 – gjennomgang av Regnskap 
Utgikk da vi ikke har fått regnskapet fra Klubben 
 
Sak 4 – Forberedelse årsmøte 

• Lage budsjett for 2020 basert på regnskapet – Kjersti 

• Utfordringer rundt dugnader – Arne forberede sak 

• Lage sak om dugnadsturnus for alle lag for kiosk for Kiwi serien og A-lagskamper – 
Arne  

• Retningslinjer for oppbevaring av kasse – Arne  

• Årsmøtepapirer – Lars N og Pål 
 
Sak 5 – Status Sport 

• Treningsavgift 
o Lars N og Pål ta diskusjon med lagene - flat avgift for de lagene med betalte 

trenere? 
o Futsal - lagene ta dette på egen kappe på Spond (sendes til NIF for påmelding) 

- bot tilfaller lagene 
 
 


