Oslo kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL)

OKBIL
Stiftet 1949

Referat styremøte
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

18.02.2019
kl. 15.00 – 16.35
Kemneren

Tilstede:

Wenche, Åse, Dag, Bodil, Karin og Torun

Forfall:

Michael

Sak Tema

Ansvarlig

1.

Referat fra møtet 06.02.2019
Referatet ble godkjent.

Torun

2.

Godkjenning og signering av styrets årsberetning
Årsberetning ble signert av styrets faste representanter. Dag signerte for
Michael grunnet sykefravær. Wenche skanner inn signert versjon og
sender Torun for buk i sakspapirene til årsmøtet.

3.

Årsmøtet 2019
Ingen forslag til saker er oversendt fra medlemmene for behandling i
årsmøtet.
Alle øvrige dokumenter er ferdigstilt bortsett fra styrets årsberetning og
revisorberetning. Revisorberetning må leses opp i årsmøtet og vedlegges
protokoll. Torun sender sakspapirer samt utkast til e-post til Michael slik
at han kan foreta selve utsendelsen av sakspapirene. Torun kontakter
Michael for avtale.

4.

Forslag til budsjett 2019
Åse hadde utarbeidet et forslag til budsjett basert på oppretting i forrige
møte. Oversendes Torun som sak til årsmøtet.

5.

Gjennomgang av regnskap for desember
Åse redegjorde kort for status. Ingen vesentlige merknader.

6.

Status for nytt fakturerings- og regnskapssystem samt e-postsystem
– videre fremdrift
Nødvendige tilganger er opprettet, men litt problemer med Åses tilgang.

Wenche

VISMA-regnskapet ser ut til å fungere bra. Det er enklere enn tidligere
og kasserer vurderer det som arbeidsbesparende på sikt.
Det må utarbeides en generell informasjon om fremtidig fakturering og
hvordan medlemmene kan bruke Min Idrett.
Det er avtalt at gjeldende medlemsliste sendes til kontaktperson for det
nye systemet som deretter vil legge inn medlemslisten i det nye
systemet. Dette er arbeidsbesparende for styret, men det må arbeides en
del med datagrunnlaget for medlemslisten før denne sendes over. Ønsket
vårt om at virksomhetstilhørighet skal registreres kan bli vanskelig, men
ikke umulig.
7.

Workplace-gruppe OKBIL
Utsatt til neste møte.

8.

Oppstart av nye aktiviteter etter innspill fra medlemmene
Wenche har sendt e-post til de to volleyballinteresserte – mulige
grenledere – om tilbud ved Foss videregående skole/Voldsløkka. Svar
foreligger ikke. Styret inngår uansett leieavtale med Foss videregående
skole for å sikre at vi har tilgjengelige lokaler til igangsetting av nye
aktiviteter.
Det rettes også en henvendelse til de som var interessert i damefotball,
samt herrehåndball, for å avklare om de kan være interessert i å gå i
gang med trening på Voldsløkka.
Videre sjekkes det muligheter for treningsavtaler/rabatterte priser for
squash og curling.

9.

VEDTAK:
Wenche kontakter Foss videregående skole, samt kontaktpersoner for
herrehåndball og damefotball, med tanke på trening i OBIK-hallen på
Voldsløkka/ved Foss videregående skole.

Wenche

Bodil kontakter mulige treningslokaler for squash for å sjekke mulighet
for treningsavtale.

Bodil

Dag sjekker opp pris og mulige treningstider for curling.

Dag

Visjon for OKBIL
Visjonen ble revidert noe etter drøfting i styret og ble som følger:
Oslo Kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL) tilbyr allsidige aktiviteter, møteplasser
og trygge nettverk
Torun legger inn visjonen på årsmøtedokumentet.

10.

Status for innlevering av håndballutstyr
Utstyr er fortsatt ikke innlevert. Dag purrer opp.

11.

Event i regi av Actic /OKBIL
Wenche har foreslått 14. mars 2019 som tidspunkt for et
samarbeidsevent med Actic. Svar ikke mottatt pr. d.d.

Wenche

12.

DHL-stafetten
Bodil overtar som hovedansvarlig etter Torun. Torun sender melding til
ansvarlig i Danmark.

11.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte:
Dato foreløpig ikke satt.

Torun Jonsdatter Sundland
referent /sekretær

