Referat DFI Hovedstyremøte nr 4/18
Drøbak Elektriske, tirsdag 6. februar kl 18.00!

Tilstede:

Heidi A., Cecilie P., Teresa S V., Svein As., Amund D., Jørn B., Hege S
og Stein E H.

Forfall:

Thore V.

Leder Kristian Tangen i DFI Svømming redegjorde for forholdet til Drøbak Frogn
Idrettsarena KF.
Leder Arild Dregelid i DFI Fotball redegjorde for regnskapet 2017, budsjett 2018og
trener for årskullene 2001, 2002 og 2003.

Sak 32/18

Godkjenning av referat nr 3/18
Referatet enstemmig godkjent.
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DFI Fotball
- Regnskap 2017
Leder i DFI Fotball redegjorde for regnskapet som viser et underskudd på
kr 250.000,- for 2017. Han redegjorde for postene som forårsaket
underskuddet og pekte bl. a på ikke god nok oppfølging og ikke god nok
regnskapsrapportering som årsaker.
- Budsjett 2018
Budsjett 2018 gjennomgått og det ble pekt på noen poster som er
budsjettert høyere i 2018 enn tidligere – både på kostnadssiden og
inntektssiden. Leder påpeker at en av den nye daglig leders
hovedoppgave er å følge opp økonomien tett slik at eventuelle avvik blir
fanget opp raskt og tiltak iverksatt raskt dersom det blir behov for dette.
Leder redegjorde også for hvor kutt planlegges tatt ved behov for dette.
Leder ble bedt om å sette opp en detaljert oversikt over lønnskostnader
2018 ift 2017.
Det utarbeides snarest likviditetsbudsjett for 2018 – administrasjonen vil
bistå med dette. Periodisert regnskap for 2017 vil danne grunnlag for dette
arbeidet.
- Ansettelse sportslig personell
Det ble forklart hvordan og hvorfor ansettelsen er nødvendig. Personen
som er tiltenktoppgavene har gjort samme oppgaver tidligere uten at dette
er formalisert – dette ønskes nå. Kostnaden er totalt på kr 15.000,- og
belaster ikke fotballgruppas budsjett, men lagskassene.
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DFI Svømming – forholdet til Bølgen og mandat videre.
Det ble besluttet å sende et åpent brev til ordfører og Amta hvor
hovedinnholdet er at det kommunale foretaket fratar frivilligheten muligheter til
å drive aktiviteter for barn og unge. Bl. a j\har DFI Svømming søkt om og fått
midler til å drive svømmeopplæring av barnehagebarn – dette vil ikke Bølgen
gi rom for ved at de ikke tildeler tid til denne aktiviteten. Leder i DFI Svømming
setter opp forslag til brev.
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Regnskap HS 2017
Regnskapet viser et underskudd på kr 304.000,- slik det fremlegges nå. Adm.
sjekker med revisor vedr anleggsmidlene og om føringen av disse kan gjøres
slik det er gjort de siste årene. Er dette mulig fortsettes det med dette. Er dette
mulig vil i så fall regnskapet vide et lite overskudd.
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Budsjett HS 2018
Pga mulige endringer i føring av anleggsmidlene må budsjettet eventuelt
endres. Nytt budsjett sendes så snart vi har klarhet i føring av anleggsmidlene.
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Årsberetning 2017
HS hadde ingen store bemerkninger til det fremlagte forslaget. Endringene
som fremkom i møte settes inn og nytt utkast sendes HS.
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Handlingsplan 2018
HS hadde noen mindre bemerkninger – tas inn og nytt utkast sendes HS.
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Årlige møter gruppene
Info til HS-medlemmer om de årlige møtene gitt. Alle grupper har nå bestemt
datoer – første møtet gjennomføres 7. februar.

Sak 40/18

Eventuelt
- DFI Turn – vurderer ansettelse. DFI Turn har informert adm. om at de
vurderer ansettelse av daglig leder. Dette vil i tilfellet bli gjennomført i tett
samarbeid med hovedstyret.
- Info samarbeidsavtaler Det er inngått avtale med Meny om DFI-brødet»
og Flügger Farge om en «pay-back-avtale.
- Vedtak årsmøtet 2017 om støtte til gruppene. Info gis til gruppene.
- Parkering Seiersten. Tas opp politisk. Slik det er i dag er gratistiden for
kort ift treninger og kamper på Seiersten. Kommunen må også gjøres
oppmerksom på farlige trafikksituasjoner ifm henting og bringing av barn til
og fra trening.

Neste møte: 27. februar kl 19.00 – i Drøbak Elektriske sine lokaler.

Stein E H
referent

