Referat DFI Hovedstyremøte nr 9/18
Møterom DFI Tropp & Turn, Høiås kl 18.00!
Tilstede:

Heidi A., Cecilie P., Amund d., Roger S., Hege S og Stein E H.

Forfall: Jørn B., Svein Aa og Tessa S V.
Møtet startet med at nytilsatt daglig leder i DFI Fotball Ken Bampton informerte om de første
ukene i jobben og om sine erfaringer så langt.

Sak 79/18

Godkjenning referat nr 8/18
Referatet undertegnet og godkjent.

Sak 80/18

Bølgen – info fra styret i foretaket
Styret i Bølgen hadde meddelt at de ikke kom og hadde i forkant sendt over
presentasjon som skulle vært gitt i møtet den 28/5. Dette møtet ble avlyst.

Sak 81/17

DFI og Drøbak Frogn Idrettsarena KF – status etter møter
Oppfølging sak 80/17
Bølgen har sendt ut referat etter møtet mellom styrene. DFI HS kan ikke godkjenne
referatet slik det nå foreligger og mener at dette ikke gjenspeiler det som det ble
enighet om i møtet.
Heidi og Roger i samarbeid med Stein forfatter et svar om dette til Bølgen – og ber
om nytt møte for å avklareforholdene. Roger kontakter Kristian i DFI Svømming for å
informere om hvordan saken står.

Sak 82/18

Infosaker fra adm.:
- Jubileet
 Blomstermila-krusene blir i år også med jubileumslogo.
 DFI - Follo 8. juli blir preget av jubileet på flere måter.
 Jubileumsskrift er i full gang. Daglig leder ha avholdt flere møter med
forfatter og vi har nå fått en hel del tekst til første gjennomlesning. Det ser
ut til at det blir 72 sider og priser på trykking blir innhentet for deretter å ta
beslutning om antall. Planen er at 100 eks. vil bli innbundet med
bokomslag for utdeling til noen utvalgte, samt til Nasjonalbiblioteket. Øvrige
blir innbundet med tykkere glanset papir.
 Friskis & Svettis vil ha gratis lørdagstreninger i sommer – i jubileets tegn.
 2 store jubileumsbanner er hengt opp på Seiersten stadion
 Øvrige jubileumsarrangementer blir som referert på forrige møte i HS –
se sak 70/18.

-

Reklame i Frognhallen
 Bølgen har kommet tilbake med skisse over plasseringer og størrelser,
både for reklameskilt og videoskjerm. Videre fremdrift håndteres i all
hovedsak av håndballgruppa i samarbeid med daglig leder og Bølgen.

-

Fordeling halltider
 Hallfordelingsmøte med Frogn kommune og Frogn Idrettsråd er avholdt.
Referat fra møtet med oversikt over tildelte timer er lovet å bli sendt fra
kommunen til DFI i uke 24. DFI har fått tildelt tid i tråd hva det er søkt om
som tidligere år.

-

Forsikringssak fotballgruppa
 Saken følges tett av DFI Fotball og øvrig adm. Daglig leder ber DFI Fotball
utarbeide rutiner slik at slike hendelser unngås.

-

Reparasjon løpebaner
 Reparasjon av løpebanene er foretatt og var klart til friidrettsstevne.
Dyprens av banen foretas når været tillater dette – det må være betydelig
fuktigere, hvis ikke vil renholdsprosessen ikke fungere.

-

Telefoni
 Nytt telefonsystem er installert og tatt i bruk. Det betyr at vi nå er i skya –
og har sentralbord på mobiltlf – enklere og ikke minst betydelig billigere.
Fasttelefonene er borte – og tre nye mobiltlf er innkjøpt.

-

Befaring anlegg
 Befaring alle uteanleggene er gjennomført med Frogn kommune. Referat
fra befaringen kommer fra kommunen før sommeren, men enhetsleder
utrykte tilfredshet med anleggene og sa at dette kunne meddeles
hovedstyret. Størst utfordring har vi ifm gummigranulat, men dette
håndteres etter NFFs anbefaling og kommunens nye FDV.

-

Ferieavvikling DFI-kontoret
 Oversikt ferieavvikling er sendt både HS og gruppeledere. Kontoret vil
være helt stengt i underkant av 2 uker i sommer – midt i fellesferien.

Sak 83/18

Status økonomi – kort gjennomgang gruppene og HS
Alle gruppene har god økonomi – ingen faresignaler pr d.d. HS har også god
økonomi og ligger stort sett på budsjett på de fleste poster. Daglig leder vil sette opp
en oversikt over alle regnskap pr 1. halvår i løpet av sommeren.

Sak 84/18

100-årsjubileet – jubileumsmiddag
Folkvang er booket til den 20. oktober 2018. Daglig leder setter opp forslag til hvem
som skal inviteres på jubileumsmiddagen og foreslo for HS at DFI betaler maten,
mens den enkelte betaler for drikke. Det er ikke i idrettens ånd at idrettslag skal
betale for alkoholholdige drikker – og HS sa seg enig i dette. Adm. vil ha et møte
med Folkvang før sommeren og HS vil bli forelagt forslag til meny og priser.

Sak 85/18

Kiosk ute og kafeteria inne i Frognhallen
Daglig leder har snakket med Mattilsynet – og Mattilsynet vil ha et møte før
sommeren for å komme med forslag på hvordan DFI kan drifte kiosk ute og inne ved
ulike arrangementer.

Sak 86/18

Ungdomsfest 100-årsjubileet
Det er satt av dato – 16. september. Innspill fra enhet for kultur og fritid er at det bør
arrangeres en «happening» på Seiersten hvor alle idrettene i DFI deltar. Det er
nedsatt en arrangementskomite og første møte i denne vil bli avhold den 18/6.

Sak 87/18

Eventuelt
 Endring av fadder – vil bli tatt på neste møte i HS
 Det planlegges et klubbseminar på høsten 2018 med tema «Hvordan
bygge klubb»
 Årsmøte i Frogn Idrettsråd gjennomført – Roger fa HS deltok. Det fremkom
spørsmål rundt fordeling av treningstider ute. Her er det slik – og har vært
over år – at DFI som driftsansvarlig gjør dette. Det er nå nedsatt en
anleggskomite primært for Seiersten som mulig kan håndtere dette. Dette
vil bli diskutert på neste møte i komiteen.
 Det har vært avholdt forhåndskonferanse med Frogn kommune vedr
forlengelse av midlertidigheten/permanent plassering av turnhallen på
Høiås. Leder av Frogn Idrettsråd samt daglig leder i DFI deltok. Det vil fra
byggesaksavdelingen komme referat fra konferansen i løpet av 14 dager.

Møtet hevet kl 20.00
Stein E H
referent

