Protokoll ekstraordinært styremøte på skype 17.03.2020
Til stede:
Tore Kallevåg, Cato Esperø, Leif Kåre Natterøy, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Bente Steinsbø, Arne
Falk, Liv Tori Selle, Ann Helen Nesse Sætre, Jovana Babanic

Saker:
22/20 Økonomi, hvor mye vil situasjonen påvirke inntekt og utgiftssiden?
Stengt aktivitet og forbud mot alle arrangement kan ha varierende konsekvenser ift hvor lenge denne
situasjonen varer. Hvis vi klarer å flytte det meste, særlig Rema cup, så blir det ikke snakk om stor tap
av arrangementsinntekter. Treningsavgift var sendt første uka i mars. Per i dag er 1/4 betalte fakturaer i
alle grupper. Hvis klubben blir stengt for aktivitet inntil videre, kan dette føre til at folk nekter å betale
avgiften. Klubben har en god del løpende kostnader som ikke kan stoppes. Ingen stort innkjøp var gjort
på Rema cup og klubbkjøp er stoppet inntil videre. Lønn er en de største utgiftene utenom.
23/20 Arbeidssituasjonen for administrasjonen.
Arbeidsmengde vil bli betydelig mindre, men det er fortsatt en god del oppgaver som ADM kan ta seg
av, særlig det som går på vedlikehold og revidering – oppgavene som man ellers får litt tid til.
Vedtak: Styre vedtar å permittere (100 %) alle ansatte bort sett fra daglig leder. Daglig leder tar seg av
permitteringsvarsler og annen nødvendig dokumentasjon.
24/20 Remacup, veien videre
Per i dag gjelder forbud mot arrangement fram til 27. mars. Det er fortsatt god tid til cupen og ADM
fortsetter med forberedelser som vanlig. ADM sjekker med Macron hva som er siste frist for bestilling
av t-skjorter og pokaler. Styret følger nøye med situasjonen og tar vurderinger ut ifra retningslinjene
som kommer fra myndigheter.
25/20 Hvilken beskjed gir vi til medlemmene våre om treningsavgifter, månedskort osv?
Betalingsfrist for treningsavgift er 23.mars. Etter at fristen har gått ut, skal styre vurdere videre steg.
26/20 Årsmøte
Vedtak: Årsmøte utsettes inntil videre.
27/20 Bømlohallen som reservesykehus, hvordan påvirker dette oss?
ADM har tatt kontakt med kommune og bedt om instrukser i tilfelle Bømlohallen vurderes som reserve
sykehus. Kommune har videresendt det til kriseledelse. Nærmere info kommer om det blir aktuelt.
28/20 Eventuelt

