Referat DFI Hovedstyremøte nr 6/19
Møterom Bølgen Startblokka tirsdag 21. mai kl 19.00

Tilstede: Heidi A, Roger S, Ingebjørg B, Amund D, Hege S og Stein E H
Forfall: Svein Aa, Jørn B, Ian P og Reidar S.

DFI Fotball v/Per Wollbraaten redegjorde spesielt for kunstgressprosjektet på Høiås. Mange
stiller opp for å få dette til og flere har sagt at de bidrar uten kostnad for DFI Fotball i denne saken.
Slik det ser ut nå er det kritiske punktet transport av gresset fra Seiersten til Høiås men Per W.
mente klart at dette også var ivaretatt. Det er også søkt om og innvilget betydelige midler fra
Sparebankstiftelsen og Heer Aktivitetsklubb. HS besluttet følgende: DFI HS er positive til
prosjektet. Det må legges frem en konkret plan for prosjektet. I planen må det også bekreftes
hvem som stiller opp uten kostnad for DFI Fotball og det må beskrives en plan for hvordan
ubenyttet gress blir fjernet fra Høiås, hvem skal eventuelt overta gresset, må det destrueres eller
eventuelt andre alternativer.
I dette referatet settes vedtaket inn som punkt under sak 42/19 Eventuelt.
Sak 35/19

Godkjenning av referat HS-møte nr 5/19
Referatet enstemmig godkjent og underskrevet.

Sak 36/19

Kort presentasjon av nye vara- og styremedlemmer
Utsatt til neste møte pga flere forfall til møtet.

Sak 37/19

Status økonomi
Status ble gjennomgått or gruppene og HS. Generelt sett er det god økonomi pr d.d.
i alle gruppene og i HS. I enkelte grupper påpekte Ingebjørg at det er markante
endringer fra 2018, men alle disse er enkle å forklare og er helt naturlige årsaker. DE
største gruppene følges fortsatt spesielt – dette gjelder fotballgruppa,
håndballgruppa, turngruppa og svømmegruppa.
HS økonomi ser veldig bra ut pr d.d. og HS vil se an situasjonen etter 1. halvår for å
vurdere om eventuelt gruppene skal få noe tilbake av det de betaler i adm. kost til
HS. Saken tas opp på første møte etter sommerferien.

Sak 38/19

Åpning Bølgen
HS får ingen formell rolle i åpningen av Bølgen. Åpningen finner sted lørdag 8. juni
fra kl 10.00 og HS vil få invitasjon sendt når denne er ferdig produsert av Bølgen.

Sak 39/18

Kåring av DFIs beste innslag i Borgertoget 17. mai
Etter vurdering av alle DFIs innslag i Borgertoget var det ful enighet om å gi DFI
Svømming årets pris for beste innslag. Prisen er vedtatt il å være på kr 2.000,-.

Sak 40/19

Mva-registrering – gruppene
Saken er under arbeid og det jobbes mot krets og forbund. Saken kom opp i 2018 og
flere fleridrettslag har samme problemstilling. Derfor ønskes det innspill fra NIF i
saken siden dette er en generell problemstilling for fleridrettslag som DFI. Adm.
holder i saken.

Sak 41/19

Status ny daglig leder
Saken behandlet for lukkede dører.

Sak 42/19

Eventuelt
• Kunstgressprosjektet på Høiås: HS besluttet følgende:
DFI HS er positive til prosjektet. Det må legges frem en konkret plan for
prosjektet. Planen må inneholde en tidsplan som sier hva som skal gjøres
når. I planen må det også bekreftes hvem som stiller opp uten kostnad for
DFI Fotball og det må beskrives en plan for hvordan ubenyttet gress blir
fjernet fra Høiås, hvem skal eventuelt overta gresset, må det destrueres
eller eventuelt andre alternativer.
• Revisor. Årsmøtet vedtok at det skulle utlyses et anbud/tilbud på revisor til DFI.
Ingebjørg og Stein setter opp forslag til utlysing.
• Svømmegruppa – det sjekkes ut avtale med svømmetrener
• Fotball treningsleir. Det er kommet opp en sak vedr treningsleiren til DFI Fotball
i 2018. Arrangøren krever innbetalt en restfaktura. Stein redegjorde for hva som
hadde skjedd og har også hatt samtale med Teitur T. som var en sentral del av
saken. DFI HS besluttet følgende: Faktura betales av DFI HS omgående, men
det presiseres overfor DFI Fotball at dette er en sak fotballgruppa har arvet
fra det forrige styret og saken tilhører derfor DFI Fotball. Det sendes faktura
til personer som var med på treningsleiren og som ikke har betalt inn sin
andel.
• Neste møte i HS fastsatt til tirsdag 18. juni kl 20.00 på møterom Bølgen
Stupetårnet.

Stein E H
referent

