Referat DFI Hovedstyremøte nr 3/18
Drøbak Elektriske, mandag 22. januar kl 18.00.
Tilstede: Heidi A., Teresa S. V., Jørn B., Amund D., Thore V, Hege S og Stein E H
Forfall: Cecilie P og Svein Aa.

Sak 20/18

Godkjenning av referat nr2//18
Referatet enstemmig godkjent

Sak 21/18

Regnskap 2017 – status
Håndballgruppa går mot et lite overskudd, regnskapet ikke avsluttet enda.
Fotballgruppa går mot et underskudd på mellom kr 200.000 og kr 250.000,-.
Det avholdes møte tirsdag 23/1 med DFI Fotball og adm. for å ferdigstille
regnskapet.
Hovedstyret reagerer sterkt på dette og reagerer også på nyansettelser av
sportslig personell. Det forfattes et brev til DFI Fotball som påpeker bl.a. dette.

Sak 22/18

Budsjett 2018
Hovedstyret - revidert budsjett hovedstyret fremlagt. Viser nå et lite
overskudd.
Dagens kontrakter med ansatte sjekkes ut mo NIFs juridiske avdeling for å
sjekke ut om de er gode nok og ihht lover og regler.
Håndball fremlagt budsjett hvor sportslig leder er i 75% stilling. Budsjettet
kvalitetssikres av håndballgruppa og Teresa og Stein. Likviditetsbudsjett må
settes opp av håndballgruppa.
Fotball – budsjett må fremlegges snarest og det må utarbeides
likviditetsbudsjett snarest og senest innen 1. februar.
Ski har fått tilsendt modell for likviditetsbudsjett.
Øvrige grupper utarbeider sine budsjett nå.

Sak 23/18

Årsberetning 2017
Teresa, Hege og Jørn ser på utkastet til årsberetningen. Behandles på neste
møte i hovedstyret.
Beretninger fra gruppene sendes ut etter hvert som de kommer inn.

Sak 24/18

Handlingsplan 2018
Teresa, Hege og Jørn ser på utkastet til handlingsplan. Behandles på neste
møte i hovedstyret. Thore formulerer et kort punkt vedr etiske retningslinjer

Sak 25/18

100-årsjubileet
Følgende arrangementer preges av jubileet:
 14/2:
Sparebank1 karusellrenn
 17/5:
Borgertoget
 26/5:
Friidrettsstevne
 18/6:
Blomstermila
 8/7
DFI – Follo hjemmekamp A-lag
 2/9:
Frogniaden
 20/10
DFI –Rilindja hjemmekamp
Arrangementene over er avtalt med gruppene/arrangørene.
I tillegg går adm. videre med følgende:
 DFI Håndball å arrangere ungdomstreff/fest.
 DFI Svømming: Jubileumsbading eller lignende
 DFI Sykkel: Sykkelløp i sentrum?

Sak 26/18

Seiersten stadion – møte med prosjektet og kommunen- info.
Det er fortsatt en del feil og mangler på stadion. Adm. setter opp en Epost til
Frogn kommune n hvor banens status påpekes fra DFI sitt ståsted som
ansvarlig for drift og vedlikehold, og som bruker av banen. Blant det som skal
påpekes er følgende:
 IR-varmeanlegget – kapasitet og funksjon
 Mangler på varmemattene
 Kostnader ifm v/IR-varme.
 Selve kunstgressdekket – skjøter og skrukker
 Brukstimer ved normal vinter

Sak 27/18

Hall – Høiås info vedr forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse ble bestilt den 11/1 med spørsmål om å få denne før 1.
februar 2018.Pr d.d. ikke fått noe tilbakemelding – adm. purrer.

Sak 28/18

Bølgen – status
Frogn kommune har ikke overtatt anlegget og det er uklart når dette blir gjort.
For at DFI skal ha forutsigbarhet for sin drift har vi nå besluttet at flytting til
Frognhallen tidligst vil skje i mai mnd.

Sak 29/18

Sparebank1 Ø-A – fordeling sponsormidler

Avtalen underskrevet av begge parter. Totalt på kr 125.000,-. Banken
fordeler kr 30.000,- av disse til DFI Ski, resten fordeles av DFI HS. Adm.
foreslo følgende fordeling:
o DFI Ski: kr 30.000,- (som forutsatt av banken)
o DFI Fotball: kr 50.000,o DFI Håndball: kr 30.000,o DFI HS: kr 5.000,Enstemmig vedtak som innstillingen fra adm.

Sak 30/19

DFI Turn – søknad reduksjon beløp

DFI HS v/Thore V og daglig leder avholdt møte med DFI Turn v/leder
og styremedlem.
Flere spørsmål ble tatt opp i dette møtet. Først og fremst ber DFI Turn
hovedstyret revurdere sitt avslag på å få halvert kostnaden på kr
50.000,- for hallen på Høiås i 2017.
Etter en nøye diskusjon ble det vedtatt å redusere beløpet for 2017 til kr
25.000,-. Av 6 medlemmer i hovedstyret stemte 5 for og 1 mot dette
forslaget.
Vedtak: Reduksjon på kr 25.000,- innvilges – DFI Turn betaler kr
25.000,- for hallen i 2017.
Sak 31/18

Flyktninger – info etter presentasjon
Hege redegjorde for presentasjonen for flyktningene. Det var ca 25 tilstede og
det var god interesse og mange spørsmål. Det er etablert god kontakt med
flyktningekoordinatoren og kontakten vil fortsette fremover. Oppfølgingen
videre er det enighet om. DFI vil også bli invitert til lignende samlinger senere.
Det vil også bli gitt informasjon til gruppene i DFI om samarbeidet slik at de er
klare til å ta imot flyktninger som ønsker å delta i DFIs aktiviteter.

Sak 32/18

Eventuelt
- DFIs hjemmesider: Har i dag en fane som heter «Foreldrevettregler».
Idretten sentralt har mye gode innspill og oppsett av etiske retningslinjer.
Disse bør samles på DFI sine hjemmesider og informeres om bredt i DFI.
Arbeidet med dette igangsettes umiddelbart.

Neste møte: 6. februar kl 18.00 i Drøbak Elektriske sine lokaler.
Møtet hevet kl 21.10

Stein E H
referent

