Utskrift av Protokoll styremøte 13 – 2015
Kristiansand, 19. januar 2015
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Jan Veikko Granroth (JVG), Oddleiv
Moe (OM), Paal Østberg (PØ)
Forfall: Irene Bakke (IB), Jon Egil Jøssang (JEJ)
Fra adm/andre: Terje Nilsen, Jan Åge Nordlie og Tor Johannesen fra valgkomiteens
forslag til nytt styre.
Fra andelslaget: Ingen
Referent: JK
Sak

Beskrivelse

0/15

Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Frist

NP

Snarest

Enstemmig vedtak:
Protokollen er godkjent.
2/15

Orientering om økonomi
Innbetalingene ligger fremdeles noe foran fjoråret. Arbeidet med å avslutte
årsregnskapet er pågående, og for å reflektere gjenværende levetid på
asfalteringen avskrives restverdien over tre år. Det gjøres egen vurdering av
verdien på banen.
Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

24/15 Organisering 2016
Liv Rykjedal ansettes som regnskapsfører. Hun gis nødvendige tilganger i
systemer og bank.
Det er flere aktuelle kandidater som er aktuelle for å kompletter administrasjonen.
Valgkomiteens forslag til styre involveres slik at en finner en god løsning for
påtroppende styre.
Enstemmig vedtak:
Det opprettes et ansettelsesutvalg med NP, Terje Nilsen og Tor Johannesen som
vurderer aktuelle kandidater for administrasjonen.
27/15 Kontingenter 2017
Kontingent for de som deltar på VTG i 2016 foreslås til 3900 kr og dette
inkluderer tilgang på trening gjennom sesongen.
Enstemmig vedtak:
Tas med i kontingentforslaget til årsmøtet.
28/15 Henvendelse fra KGK angående arrangement for NKK
KGK har sagt ja til at NKK kan disponere banen første helgen i september.
Bjaavann står derfor med sitt tidligere tilbud om å åpne banen for KGKs
medlemmer denne helgen og KGK vil dele sin godtgjørelse med Bjaavann som
kompensasjon. Turneringsutvalget bes se på om det kan arrangeres en
passende turnering denne helgen.
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Enstemmig vedtak:
Banen åpnes for KGKs medlemmer første helg i september.
29/15 Lønnsoppgjør 2016
De ansatte skal ha lønnsoppgjør med virkning fra 1. januar.
Enstemmig vedtak:
NP gis fullmakt til å forhandle lønnsoppgjøret med de ansatte.

NP

ASAP

JK

15. feb

30/15 Ny lovnorm
NIF har utarbeidet ny lovnorm som gjelder for alle idrettslag. Denne må tilpasses
Bjaavann og behandles på årsmøtet.
Enstemmig vedtak:
Det utarbeides forslag til ny lov for Bjaavann til årsmøtet.

___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
Nils Plathe

__________________
Oddleiv Moe

_____________________
Jan Veikko Granroth

Side 2 av 2

___________________
Paal Østberg

