Protokoll
Styremøte RBK 19. September 2016
Deltagere: Judith, Trine, Torfinn, Bjørn Erik, Alf Inge, Thomas, Janne
Agenda:
1. Valg av ordstyrer - Torfinn
2. Valg av referent – Thomas
3. Godkjenning av innkalling – OK
4. Dagsorden:
a. Kommentarer til forrige referat – ingen kommentarer
b. Generell økonomisk situasjon:
i. Torfinn refererte fra møte med kommunen – kostnad for
klubbhuset økt med 262 000. Kommunen ønsker og mer bidrag
da arbeidet med banen blir dyrere enn antatt Styret anbefaler at
dette må tas opp som lån fra bank, kr 300 000. Samt søknad om
en kommunal garanti
ii. Status økonomi:
iii. Økonomien er utfordrende.
iv. Midler fra Plympiatoppen er på plass
v. Utestående fakturaer er betalte
vi. Venter på godkjent årsregnskap fra revisor som vil utløse midler
fra Time kommune
vii. Ferdigstilling av klubbhuset har kostet en del, siste faktura for
elektroarbeid for loftet på vei inn
viii. God utleiedekning, godt utleid frem mot jul
c. Det blir ikke fordrøyningsbaseng under Rosselandsbanen de neste 10
år. Time kommune vil bygge om banen til verdi 6,5 mNOK. Det foreslås
å bygge om i juni – juli. Kommunen behøver tiden frem til jul 2016 for å
beslutte at det ikke skal bygges fordrøyningsbasseng.
Oppstartstidspunkt? Forslag: Så raskt som mulig etter januar.
d. Julelotteri (ref Årshjul) –
i. hvem skal spørres om premier
ii. antall bøker
iii. samsvar premiemengde vs loddbøker
iv. lynlotteri/basar på klubbhuset med enklere premier – hver familie
levere inn en premie til dette sammen med trekningene fra
loddsalget

v. Oppstart lotteri 1 november, innlevering 1 desember, trekning 15
desember kl 18
vi. Lages et skriv til alle medlemmer hvor foreldre bes stille med en
premie. Kakesalg og grøt til de som kommer (15 des).
vii. Gutter 11 – riskrem
viii. Jenter 11 – kaker
ix. Øvrige – premier til lynlotteri / basar
e. Ferdigstillelse klubbhus – legge ut på Facebook at det ønskes lamper til
klubbhuset, TV ønskes sponset av Solberg – Lars Sølve forhandle med
Solberg
f. Dugnad – endelig innflytting i klubbhuset. Dato for opprydding og
innflytting - Onsdag 28 september kl 1800. Thomas sender innkalling
g. Taktekking garderobetak – Judith sjekker hvem som kan lede
taktekking, øvrige stiller på dugnad som håndlangere for byggeleder.
Venter og på tilbud gjennom Mitt Anbud
h. Lørdag 15 oktober spiller A laget siste kamp på Torvastad – familie
inviteres til å være med på bussen.
i.

2 september hadde A laget klubbhuset. Det var overnatting som ikke
var godkjent av Janne. Avklare hva som var bakgrunnen for dette.

j.

Det er stor pågang på leie av klubbhuset utover høsten. Janne styrer
utleien og må ha tidlig beskjed.

k. Det har vært enkeltepisoder med buing og negativt snakk blan publikum
på banen. Trine legger ut på Face at på Rosseland snakker vi positivt
om spillere og lag
i. Det er fremdeles utestående kontingenter. Tiltak; liste over
manglende innbetalinger går til trenerne og spillere som mangler
innbetaling vil ikke få spille kamper fremover. Judith sende egen
mail til de som har utestående betaling for purring, dette har
redusert utestående. Gry har fremskaffet ny liste, Judith følger
opp videre. For 2017 får ikke spillere som har utestående
kontingent spille kamp.
ii. B-Laget – asylsøkere ønsker å trene. Sjekke med kommunen
om vi kan få støtte for å legge til rette for trening og registrere de
som medlemmer. Torfinn sjekker med Time kommune, Trine
oversender mail til Kai Ivan Heskjestad med info om
støttemedlemskap. Utestående fra sist møte - Torfinn følger opp
videre med kommunen

a. Årsfest (ref årshjul) – legges til februar 11 februar 2017
Lokale- Bryne Mølle – RBK ordner servering selv
i. Bespisning – sjekker priser på Tapas
ii. Det blir salg av drikke – ambulerende skjenkebevilling ordnes
iii. Forslag om fest på gammel bane ila oktober - utgår
iv. Forslag om åpningsfest ny bane etter 1 mars – utgår
5. Innspill agenda neste styremøte:
a. Trenerhåndbok kommet ut – Trine
b. Presentasjon av sponsoravtaler neste styremøte – Lars Sølve
c. Valgkomite
d. Avslutning for lagene – hvert lag tar ansvar
6. Årshjulet:

