Protokoll
Styremøte RBK 06. Februar 2017
Deltagere: Judith, Gry, Torfinn, Bjørn Erik, Alf Inge, Thomas, Lars Sølve, Oddgeir,
Andrine, Janne
Agenda:
1. Valg av ordstyrer - Torfinn
2. Valg av referent – Thomas
3. Godkjenning av innkalling – OK

4. Dagsorden:
•
•
•

•
•

Gjennomgang forrige referat - ok
Min idrett – medlemslister 2017 oppdatering?(inkl oppstart 2012 kullet)
o Andrine orienterte om overgnang tim mMn idrett og opprydding av
medlemslister
Dugnader – eksisterende dugnader og forslag til nye
o Kongeparken (Russesamling) – tas ut
o Jærnatta – antall som skal stille, styret ønsker å stille med foreldre,
A og B lag. Torfinn snakker med A-Laget. Klubben får 12000 for 5
mann mellom 12-19 fredag, lørdag, søndag. Besluttet å stille med
15 pax.
o Salg av bambussokker
▪ Styret vil kjøpe 100 pakker til klubben
▪ De som ikke deltar på øvrig dugnad, får sokker til salg
Årsfesten – oppmøte kl 10 for å gjøre klart
Oppmøte kl 19, velkommen kl 1930, artig innslag 1945. Torfinn lager enkelt
program til styret

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Torfinn har musikkanlegg, skjenkebevilling
o Innkjøp – øl kommer fra Vaaland, vin kjøpes på polet
▪ Prislister kr 50 pr øl, vinglass kr 50
▪ Rødvin, hvitvin etter polets anbefaling for formålet. Kartonger,
og flasker. Torfinn og Gry handler lørdag
o Påmeldinger – alle må trykke LØS INN i mCash ved påmelding
o Servering, rydding – styret rullerer. Frivillige mottas med takk
▪ Plastglass til alt – ølglass fra Vaaland og Norengros
o Mat – må hentes på Kinaen kl 20
o Kaffi – kaffetrakter, kjøpe ekstra kaffi på Norengros, engangskopper
o Inngang etter kl 21 kr 100 - , stempel for inngang
o Betalingsløsning mCash, bonger i forskjellige farger, iZetle
Årsmøtet RBK 14 mars – ferdigstilling av årsberetning og regnskap status
o Årsberetningene klare innen 17 februar
o Samle beretningene i en mappe.
o Regnskap klart
o Årsberetning og regnskap sendes Thomas for sammenstilling
o Thomas skriver styrets beretning – Torfinn sender fjorårets beretning
o Saksliste til årsberetningen, saker til årsmøtet meledes inn innen 28
februar – innkalling på Facebook, Nettsiden og annonsen i
Jærbladet – Gunnar Stangeland
o Eget styremøte 9 mars 1930 – Thomas kaller inn i kalender
Årsmøte i idrettsrådet 7. mars– endring av støtteordning vil bli tatt opp som
endret – støtte for 12-18 åringer økes og støtte 6-12 år reduseres
o Thomas og Torfinn stiller
Årsmøte kretstinget 11. Mars - Scandic Airport Hotel Sola - ingen stiller fra
RBK
Vedlagt følger invitasjon/program til årets Kontaktkonferanse som går av
stabelen torsdag 16. Februar kl 18 i Timehallen – Andrine stiller
Dokumentdeling via Google - vi trenger et sted å legge inn felles
dokumentasjon – Andrine. Dokumenter fra de som forlater styret sendes
Andrine eller legges direkte i skyen
Aktivitetslederkurs Haugesund – tilbud RBK deltar ikke
Status fotballskole siste uken i mai – planlegging i rute. Klubben først,
deretter utenfor klubb
Status sponsormidler og provisjoner – Lars Sølve har sendt inn oversikter
for 2016 - ok
Fylle ut skjema for klubbens styrearbeid ( se under) – hele styret ønsker å
stille Andrine fyller ut skjema
B – Lag – ønsker å spille i serie 7 divisjon
o Økonomi rundt dette
o Hvem skal styre dette laget – Stian Hagen Johnsen
o Styret behøver klarhet i hvem som administrerer laget og
økonomien i å sette dette opp
o Beslutning – initiativtager må presentere for styret hvordan dette
skal gjøres. Styret er positive til et B lag, men admin og økonomi må
klargjøres først
o Styret ønsker oversikt over:
▪ Kostnader

▪ Ansvarlig for oppfølging og administrasjon
▪ Deltagelse, forpliktelse – ref oppmøte bortekamper
▪ Medlemsoversikt B- lag
o Stian inviteres til styremøte 9 mars for å informere styret – Torfinn
kaller han inn

