Valnesfjord I.L
Postboks 1
8215 VALNESFJORD

Møtedato:
Tilstede:
Fravær:
Referent:

Sak nr

Møtereferat
Styre

Tlf:
E-post:
Hjemmeside:

91812472
kontakt@valnesfjordil.no
www.valnesfjordil.no

Org.nr:
Konto.nr:

975 512 886
4509.29.72643

Klokkeslett:
13.01.2021
19.00 - 20.00 Møtet holdt via Teams
Tom Erik Tofte, Kristin Gavin, Elisabeth N. Jensen , Jørgen Kosmo, HarrySkoglund , Yngve Iversen, Ann Merete Land, Tom Seljeås
Andre inviterte:
Karen Kringhaug
Marita Olsen
Kopi til:
Godkjent:
Ja
Nei

Ref
sak

Sak

1-2021

Budsjett 2021

2-2021

Status økonomi

3-2021

Årsmeldinger

4-2021
5-2021

Årsmøte 2021
Parkeringsavgift i
Fridalen

6-2021

Reiseregulativet

Referat

Forslag til budsjett for 2021 ble gjennomgått og redigert.
Vanskelig å lage et budsjett basert på fjorårets forbruk da det har
vært et spesielt år i forhold til korona og stopp i aktivitet. De
fleste undergruppene holder seg til ca samme budsjett som for
2020 og satser på et bedre år med mer aktivitet.
Gjennomgang av sponsorer for 2021.
Regnskap for 2020 er så godt som ferdig. Ser ut til å ende med et
solid overskudd på ca 283 000. Dette skyldes lite aktivitet pga
koronarestriksjoner og dermed færre utgifter. Vi har også fått en
del kompensasjon for tapte inntekter i forhold til arrangement.
Alle lederne må ha ferdig årsmeldingen senest 14 dager før
årsmøtet. Frist 21.februar. Tom Erik sender ut mal.
Dato for årsmøtet 2021 blir søndag 7.mars kl.19.
Dette berører oss i forhold til dugnad og løypekjøring. Vi må
være i dialog med VHSS i forhold til parkering der. Eventuelt må
vi dekke parkeringsavgift for de som jobber dugnad.
-Spørsmål fra ski i forhold til om det er mulig å ha med flere
voksne på skirenn dersom utøverne blir inndelt i flere kohorter
som ikke kan blandes. Det vil da trenges en voksen i hver kohort.
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Vedtak

Tom Erik
sender ut
endelig
budsjett.2

Ansvar

Tom Erik

Ledere for
undergruppene
VIL dekker
parkeringsutgifter til de
som er satt opp
på dugnad.
-Det kan tas
med
tilstrekkelig

Frist

21.februar
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antall voksne
slik at koronarestriksjonene
for rennene
Overholdes.

7-2021

Eventuelt

-Hvordan er det med utgiftsdekking av seniorløpere som er en del
av reisefølget til juniorløperne?
Seniorløpere får dekket i forhold til reiseregulativet og kan f.eks
ikke regnes inn i antall utøvere pr reiseleder/smører. De kan
selvfølgelig melde seg som reiseledere og få utgiftsdekning i
forhold til det.
-Fritidskortet: Er dette oppe og går i forhold til å få dekket
kontingent til VIL? Ja, det skal fungere. Tom Erik har allerede
fått utbetalinger fra kommunen på reiseutgifter som er dekket av
dette.
-Spørsmål fra barneidrett om det fins overskudd av premier som
kan deles ut til utøverne. Det har ikke vært noen turneringer/
skirenn denne sesongen og de har dermed ikke fått noe....
Det ligger drikkeflasker og overskudd fra tidligere
Telenorkaruseller som kan brukes.
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-Seniorløpere
får dekket i
forhold til
reiseregulativet.

