
 
 

Protokoll styremøte Storhamar IL fotball 

Møtenr: 8/21  
4 

 
Til stede fra styret: 
 Thomas W. Olsen 
 Glenn Selvik  
 Stig Sæther  
 Marianne le Fèvre 
 Silje Utkilen  
 Nina Stokke Tronsrud 
Forfall:  
 Ole Anders Holstad Vestby (vara) 
Til stede fra administrasjonen:  
 Arild Johansen  
 Hans Petter Nyberg 
 Sindre Østebø Mæland  
 Marthe Keiseraas 
   
Tid: Tirsdag 31.08.21 kl. 18-20.30 
Sted:  Prestrud 
 
 
1. Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.06.21 

Saksinformasjon 
 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.06.21, samt gjennomgang av liste for 

«Oppfølging av styrevedtak».  
 
Behandling 
 Ingen kommentarer til protokollen fra møtet.  
 Listen «Oppfølging av styrevedtak» ble gjennomgått.  
 Nina har oppdatert mal for styrets møte- og handlingsplan etter styrets behandling 

06.05.21. Ny versjon ble gjennomgått i møtet.  
 19.08.21 gjennomførte styret et ekstraordinært styremøte hvor styret besluttet å 

avlyse årets Maxiturnering som følge av en utfordrende smittesituasjon lokalt.  
 

Vedtak 
 Protokoll fra møtet 28.06.21 godkjennes  
 Listen «Oppfølging av styrevedtak» er oppdatert med nytt siden sist og nye frister. 

Ferdige saker er markert som ferdigstilt. Nye aktiviteter fra dette styremøtet overføres 
til listen.   

 Mal for styrets møte- og handlingsplan ble vedtatt som fremlagt.  
 
2. Status Drift/sport pr august inklusiv koronasituasjon  

Saksinformasjon 
 Sportsrapport fra Marthe pr august ble utsendt med agendaen. Det var ellers lagt opp 

til muntlig redegjørelse og diskusjon i møtet med både administrasjon og styret 
samlet. 

 
 
 



 
 

Behandling 
 Sportslig rapport ble gjennomgått i møtet og styret diskuterte ulike sportslige 

problemstillinger. 
 Administrasjonen orienterte muntlig om status drift.   
 
Vedtak 
 Styret tar utsendt sportsrapport og muntlig redegjørelse vedørende drift pr august til 

orientering. 
 
3. Status økonomi 

Saksinformasjon 
 Det var lagt opp til gjenomgang av regnskapsrapporter pr juli i møtet. Rapportene ble 

oversendt fra regnskapsfører 31.08.21 og ble ikke tilgjengeliggjort for styret før i 
forbindelse med styremøtet.   

 
Behandling 
 Regnskapet pr juli ble gjennomgått og diskutert i styremøtet. Regnskapet viser et 

overskudd på vel kr. 1,8 mill. kr, men det er usikkert om Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 
kreve noen av de utbetalte koronamidlene tilbake som følge av avlyst Maxi-turnering. 

 Styret er opptatt av å sikre inntekter, herunder å jobbe spesielt med å få inn alt av 
medlems- og treningsavgifter. Styret ønsker at det etableres en rutine for effektiv 
oppfølging av utestående avgifter.  

 
Vedtak 
 Styret tar regnskapsrapporter pr juli til orientering.  
 Styret ber administrasjonen om å utarbeide rutine for oppfølging av medlems- og 

treningsavgifter.  
 Styret ber Arild og Nina utarbeide en oppdatert prognose for 2021.  
 

4. Åpen post 
 Ingen saker under åpen post.   

   


