Referat DFI Hovedstyremøte nr 8/18
Drøbak Elektriske, onsdag 2. mai kl 19.00!

Tilstede:

Heidi, Roger, Cecilie, Tessa, Jørn, Amund og Stein

Forfall:

Svein og Hege

Sak 67/18

Godkjenning referat nr 7/18
Referatet enstemmig godkjent og signert.

Sak 68/18

DFI Svømming – ansettelse
Trenerkontrakten med svømmetrener sjekkes mot særforbund og trenerkontrakt i DFI fotball.
Det utarbeides en mal for trenerkontrakter i den grad det er mulig ift de ulike særforbundenes
bestemmelser. Trenerkontrakten inngås fortrinnsvis for ett år.

Sak 69/18

Status økonomi – kort gjennomgang gruppene og HS
De store gruppene følges tett opp og det skal utarbeides likviditetsbudsjett. DFI Svømming
må utarbeide dette – DFI fotball, turn og håndball har dette – må purres opp slik at disse er
ajour pr mnd. Fotball og svømming følges opp umiddelbart.
Økonomien ser bra ut i alle grupper og i HS pr mars 2018.

Sak 70/18

100-årsjubileet – arrangementer
Følgende arrangementer er gjennomført eler blir gjennomført:
 Sparebank1 karusellrenn
 Håndballkamper fra februar og ut sesongen
 Håndballkamper fra sesongstart i september 2018
 Fotballkamper A-lag – må markeres bedre
 Friidrettsstevne 26. mai
 Fotball A-kamp med spesielt fokus på jubileet: DFI-Follo 8/7-18
 Drøbakdilten turorientering fra mai og ut oktober
 Blomstermila 17. juni
 Frogniaden 2. september
 Turn juleshow desember 2018 – avslutning på 100-årsjubileet.
I tillegg kommer følgende:
 Frogn kommunes avis som distribueres alle husstander – artikkel 19. juni
 DFIs eget jubileumsskrift – utgis i månedsskifte september/oktober.
 Jubileumsmiddag – 20 oktober – sannsynligvis på Folkvang.
 Det jobbes med ungdomsfest i samarbeid med enhet for kultur og fritid i kommunen

Sak 71/18

17. mai – Borgertoget
Adm. har avklart med 17. maikomiteen at DFI i år går først i Borgertoget – rett bak
Kommunestyret.
Følgende grupper er så langt påmeldt:
 Turn
 Gruppe 13
 Sykkel
 Ski
 Håndball
 Fotball
 Innebandy
 Hovedstyret
 Administrasjonen

Følgende grupper purres av adm.:
 Badminton
 Friskis & Svettis
 Orientering
 Friidrett
 Svømming
Det er produsert 3 stk. jubileumsbanner på 3 x 1 m og 500 papirflagg med norske farger og
jubileumslogo for benyttelse i Borgertoget. Bannere vil også bli benyttet på øvrige
jubileumsarrangement.

Sak 72/17

DFI og Drøbak Frogn Idrettsarena KF – status etter møter
Heidi orienterte om møtet mellom styrene i DFI og Drøbak-Frogn Idrettsarena KF. Referat fra
dette møtet etterlyses da det så langt ikke foreligger noe skriftlig fra møtet.

Sak 73/18

Nye personvernregler
Daglig leder skal på møte i NIF 3. mai for en oppdatering. Det er bekreftet av NIF at idrettens
systemer ivaretar kravene til den nye personvernforordningen. Adm. følger opp videre.
Innføringen skulle vært igangsatt 25/5, men er foreløpig utsatt til den 1/7.

Sak 74/18

Kontrakter ansatte – mal
Kontraktsmaler for ansettelse av både administrativt og sportslig personell utarbeides –
basert på de nye kontraktene som nå foreligger.

Sak 75/18

Trenere lagledere osv. – medlemmer eller ikke?
Saken gjelder alle tillitsvalgte. Det er ikke noe i NIFs lov som sier at tillitsvalgte må være
medlemmer. Dette er imidlertid en praksis som DFI har fulgt i alle år. En løsning kan være at
gruppene dekker dette for sine tillitsvalgte. Hovedstyret kan beslutte hvilken ordning DFI skal
følge. Saken tas opp med gruppene på høstens fellesmøte.

Sak 76/18

Politiattester – rutiner
Rutinene er beskrevet av Politiet og sentralt i idretten. Rutinene settes opp i eget dokument i
DFI og alle gruppene i DFI informeres igjen om hvordan dette foregår.

Sak 77/18

Økonomihåndbok for DFI – utkast
Utkast sendt til hovedstyret. Videre fremdrift blir at Cecilie og Stein tar et møte med
gjennomgang før et endelig forslag presenteres

Sak 78/18

Eventuelt
- Kulturmidler – gruppene har søkt og felles søknad er sendt Frogn Idrettsråd
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