Referat DFI Hovedstyremøte nr 2/19
Bølgen torsdag 7. februar kl 19.00.

Tilstede:

Heidi A., Roger S., Svein Aa., Cecilie P., Amund D., Hege S. og
Stein E H.

Forfall:

Teresa S.V og Jørn B.

Sak 9/19

Godkjenning av referat HS-møte nr 1/19
Referatet enstemmig godkjent.

Sak 10/19

Daglig leder – planlegge videre prosess
Kort gjennomgang av innkomne søknader. 8 har søkt. Heidi, Tessa og
Roger gjennomgår søknadene og gir Stein senest 12. febr. beskjed
hvilke søkere som vi ønsker å gå videre med i prosessen.

Sak 11/19

Årlige møter gruppene – faddere
Stein ga oversikt over gruppene som skal ha sine årlige møter i uke 7.
Kort gjennomgang av resultat 2018, budsjett 2019 og balansen 2018.

Sak 12/19

Årsmøteforberedelser
- Årsberetning HS
Utkast sendt til hele HS før møtet. Heidi, Tessa og Hege
gjennomgår denne og kommer med innspill snarest mulig.
- Handlingsplan HS
Utkast sendt til hele HS før møtet. Roger, Amund og Jørn
gjennomgår denne og kommer med innspill snarest mulig.
- Budsjett HS
Utkast sendt til hele HS før møtet. Cecilie og Svein gjennomgår
denne og kommer med innspill snarest mulig.
Eventuelle spørsmål sendes til Stein og eventuelt endret årsberetning,
handlingsplan og budsjett sendes så raskt som mulig til Stein.
Endelig vedtak vil deretter bli foretatt av hovedstyret.

Sak 13/19

Kort oppsummering møte med hovedutvalget
og Frogn Høyre.
Kristian i svømmegruppa og Stein hadde gjennomgang i Hovedutvalget
for Oppvekst, Omsorg og Kultur (HOOK) tirsdag 5. februar.
Presentasjonen derfra ble gjennomgått. HOOK viste god interesse for
problemstillingen som bøle tatt opp og presentasjonen er sendt til
Politiske tjenester i Frogn kommune.
Torsdag 7. februar ble DFI presentert i Frogn Høyres partigruppe. Deler
av presentasjonen var den samme som ble gitt i HOOK, mens siste del
dreide seg om spesielt hva DFI ønsker av de politiske partiene
fremover. Særlig med tanke på at det er kommunevalg i år.
Presentasjonen sendes til Gruppeleder i Frogn Høyre.

Sak 14/19

Innspill vedr Frogn Idrettspark
Saken utsatt – tas opp på neste møte.

Sak 15/19

Eventuelt
DFI fotball – økonomi
Fotballens situasjon ble drøftet og hovedstyret står fortsatt på vedtaket
gjort i HS-møte nr 15/18 og som ble stadfestet i HS-møte nr 1/19.

Møtet hevet kl 21.40
Stein E H
referent

