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Protokoll fra Styremøte i Tofte Fremad IF 25. mars 2020  
 

 

Møtenummer: 3/2020 
Dato:   25. mars  
Kl:   19:30 – 21:00 
Sted:   Videomøte 
Til stede: Øyvind Heen Jensen, Kolbjørn Johansen, Christian P. Norling, Camilla 

Lilleby, John Fjeldstad, Reidar Evensen, Knut Henrik Bløtekjær, Arve 
Stamnes 

 
Saksliste 
 

Vedtakssaker:  
- 12.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jfr. Google disk  
- 13.20 Økonomisk status pr. mars 2020, jfr. appendix 1 
- 14.20 Inntektsdugnad – påskelotteri 
- 15.20 Inntektsdugnad – virtuell løpskarusell 

 
Orienteringssaker:  
«Whats’s On» - anlegg og drift 
Permitteringer 
 
Årshjul og aksjonsliste for styremedlemmene: 
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Behandling vedtakssaker 
 
12.20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 

 
Vedtak 
Protokollen fra styremøtet 01.03.2020 godkjennes slik den foreligger. 
 
13.20 Økonomisk status pr. mars 2020, jfr. appendix 1 
 
Behandling 
Presentert og gjennomgått. 

Prognose med inntektsbortfall for 2 mnd, mars og april, er bildet vårt at vi forventer et 

inntektsbortfall på ca 205.000 for klubben vår.  

Det er usikkerhet på betalingsvilligheten for våre aktive ifm aktivitetsgebyr. Videre er det 

usikkerhet med å lande sponsorkontrakter for 2020. Et stort inntektsgrunnlag for oss, 

Grasrotandelen, må vi forvente et stort fall på. Leieinntekter på klubbhus og kunstgressbane 

viI bli en god del mindre, da vi har vår utleieperiode på kunstgressbane i akkurat disse 

vinter/vårmånedene. En senere prognose der ikke bare mars-april skal tas høyde for, vil vi 

tro at tallene på disse postene vil øke mye. 

Foreløpig prognose jobber mot et underskudd på ca 74.000,-. Dette må vi prøve å 

kompensere for på andre inntektsbringende tiltak, samt holde kostnadene lave. 

Aktivitetsgebyret: Vi opprettholder beløpet. Det påligger oss et ansvar å påse at klubben er 
bærekraftig og klarer seg over krisen. Medlemmene skal ha et tilbud også når dette er over. 
 

Vedtak 
Tatt til etterretning. Vi skal skape nye inntektsgenererende aktiviteter i 2020. 

 
14.20 Inntektsdugnad - Påskelotteri 
Behandling 
Camilla presenterte konsept 
Vedtak 
Iverksettes 
 
15.20 Inntektsdugnad - Virtuell løpskarusell 
Behandling 
Arve presenterte konsept. Støtte om tilskudd søkt. 
Vedtak 
Iverksettes 
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Orientering 
 
All aktivitet på klubbens anlegg er stengt. Diverse innlegg lagt ut på ulike grupper for å 

oppmuntre til aktivitet og opprettholde kommunikasjon og tilstedeværelse overfor 

medlemmene. 
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Appendix 1 

 


