Alta IF Fotball

Protokoll fra styremøte mandag 17. August 2020
Kl 1600 Alta Idrettspark
Møte ble hevet kl 1830.
Tilstede: Jøran Arnesen, Kurt Ek, Karsten Eriksen, Jørn-Are Abrahamsen, Bernt Berg, Andrè
Drogset Dønjar, Annie Abrahamsen Wik

Meldt frafall: Birgit Harila og Carsten Rolland

Sak 61/2020: Gjennomgang av referat fra 10. August
Referatet ble gjennomgått og godkjent.

Sak 62/ Regnskap per juli
Rapporten ble gjennomgått. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å utarbeidet
revidert budsjett.

Vedtak:
Revidert budsjett med oppdatert lønnskost utarbeides og sendes styret snarest.
Administrasjonen skal identifisere avvikene i regnskap mot budsjett når dette foreligger.

Sak 53/2020: Bil-lotteriet
Planen ble gjennomgått og oppdatert. Det er viktig å holde kontakten mot de
aldersbestemte lagene. Dette har vist seg å være effektivt for å motivere lagene til loddsalg.
Det er svært få usolgte blokker som er levert tilbake til kontoret.
Vedtak:
Oppfølging av lagene og foreldrekontaktene intensiveres i henhold til planen. Det blir satt
opp salgsaktiviteter som dugnad i september.

Sak 57/2020: Aktivitet barn- og unge, jentesatsing og aktivitetsklubb
Ressursgruppa starter opp med kartlegging. Lise-Lotte og Toril gjennomfører besøk og
samtaler med trenerne på barn- og unge. Tiltak vil bli iverksatt når kartleggingen er
gjennomført. Ressursgruppa blir invitert til å utvikle videre strategi sammen med styret.

Sak 63/2020: Eventuelt
Informasjon fra Anleggsutvalget om status Altaparken v/Nils-Eirik Toft og Reidar Olsen.
Nye tegninger er under utarbeidelse hos arkitekt og ventes klar i slutten av august.
Anleggsutvalget ønsker byggestart av klubbhus i 2021 slik at det kan stå klart til sommeren
2022. Finansiering og prosjektets innhold knyttet til Basishall er ikke avklart.
For å vise fram klubbens planer vil Alta IF henge opp bilder av framtidig anlegg slik at dette
blir synlig for våre samarbeidspartnere og besøkende.
Kurt Ek er blitt med i Anleggsutvalget.
Vedtak:
Fotball tar orienteringen til etterretning og ber om å bli involvert og orientert fortløpende
slik at gruppa kan bidra i utvikling av Altaparken.

Budsjett Spillere.
Bernt Berg følger opp budsjettet for spillere og presenterer et oppdatert regnskap til neste
møte. Budsjettet bør ligger som et vedlegg til budsjettet til fotball.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andre Drogset Dønjar (kontorleder)
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