Oslo kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL)

OKBIL
Stiftet 1949

Referat styremøte
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

10.01.2019
kl. 16.00 – 18.00
Olav Vs gate 4

Tilstede:

Wenche, Åse, Bodil, Dag, Michael og Torun

Forfall:

Karin

Sak Tema

Ansvarlig

1.

Referat fra møtet 01.11.2018 og 05.12.2018
Referatet ble godkjent med mindre endringer.

Torun

2.

Gjennomgang av foreslåtte vedtektsendringer
Det vil bli foreslått endring av paragraf 5.1og 5.3.

3.

VEDTAK:
Det arbeides med utforming av teksten i forslag til endring frem til
årsmøtepapirene går i trykken.

Wenche / Torun

Årsmøtet 2019 – forarbeid m.v.
Møtet må legges et annet sted enn Rådhuset grunnet rehabilitering. Bodil
sjekker tilgjengelighet i Utdanningsetatens lokaler.

Bodil

Vi må sjekke opp utforming av tekst knyttet til æresbevisninger.

Torun /Alle

Det forutsettes at valgkomiteen arbeider for å fremskaffe et styre.
Wenche og Torun er på valg i år. Torun ønsker ikke gjenvalg.
4.

Status for nytt fakturerings- og regnskapssystem
Wenche prøvde å få til et møte med presentasjon av det systemet som
benyttes av Bedriftsidretten sentralt før jul, men uten hell. Det forventes
at et slikt møte kan avholdes i uke 3 med supporttjenesten.
VEDTAK:
Åse orienterer styret etter gjennomført møte og presentasjon av nytt
system.

Åse

5.

Gjennomgang av regnskap desember 2018
Ingen gjennomgang i dette møtet. Åse setter opp status til neste
styremøte.
VEDTAK:
Regnskap for 2018 behandles i neste styremøte.

6.

Vintertur
Dag har laget et forslag til invitasjon som ble behandlet i møtet. Forslag
til mindre korrigeringer før utsendelse.

7.

Kurs i skiteknikk
Wenche hadde utformet et forslag til tekst for informasjon om kurs i
skiteknikk. Styret støttet Åses forslag til oppretting av teksten slik at den
ble mer presis.
VEDTAK:
Informasjon om kurs i skiteknikk sendes ut. Påmelding til kurset
kommer senere.

8.

Status for innlevering av håndballutstyr
Utstyret leveres til uken etter avtale med Dag.

9.

Event i regi av Actic /OKBIL
Wenche har hatt et møte med Actic. Det er på nåværende tidspunkt noe
usikkert i forhold til når et slik event kan avvikles. Styret er enig i at vi
nå avventer ny forespørsel/henvendelse fra Actic.

10.

Årshjulet
Årshjulet med forslag til opprettinger ble gjennomgått. Revidert versjon
sendes ut med referat fra møtet.

11.

12.

13.

14.

Workplace
Michael har opprettet en åpen gruppe.
Oppstart av nye aktiviteter
Wenche gikk muntlig gjennom hvilke aktiviteter/ønsker som var
fremmet i forbindelse med vår henvendelse til medlemmene. Enkelte
forslag er lettere å imøtekomme enn andre, bl.a. grunnet ledig kapasitet i
OBIK-hallen etter avvikling av håndballgruppen.
VEDTAK:
Det lages en skriftlig oppsummering. Styret tar en gjennomgang av
forslagene i et senere møte.
Eventuelt
Det ble bestemt at det skulle lages et forslag til visjon og mål for
bedriftsidrettslagets arbeid. Bodil og Åse lager et første utkast til
drøfting i styret.
Neste styremøte
6. februar kl. 16.00 – 18.00, Olav Vs gt., 4.etg.
18. februar kl. 16.00 – 18.00, Kemnerkontoret
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Neste styremøte:
6. februar kl. 16.00 – 18.00, Olav Vs gt., 4.etg.

Torun Jonsdatter Sundland
referent /sekretær

