Oslo kommunes bedriftsidrettslag (OKBIL)

OKBIL
Stiftet
1949 bedriftsidrettslag (OKBIL) tilbyr allsidige aktiviteter, møteplasser og trygge
Oslo
kommunes
nettverk

Referat styremøte
Korrigert etter styremøte 27,95,2019
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

24.04.2019
kl. 15.30 –
UKE

Tilstede:

Wenche, Michael, Åse, Dag, Hilde og Else-Berit

Forfall:

Bodil

Sak Tema

Ansvarlig

1.

Referat fra møtet 11.03.2019 , godkjent

Else-Berit

2.

Status for nytt faktureringssystem og epostsystem– videre fremdrift
Nå fått tilbakemelding på at systemet er i orden . Det ser også ut til at
innmeldingsdato er registrert. Åse sender først fakturaer på kontingent til
styret for å sjekke at det fungerer.
Det nye systemet skal også ha en mulighet for direkte utmeldinger.

Wenche og Åse

Det må sendes informasjon til alle medlemmer om det nye systemet,
samt informasjon om app som erstatter det tidligere medlemskortet.
Innlogging via Min idrett. Medlemmene kan også selv redigere - med å
legge inn ny e-post privat. Åse og Wenche lager utkast til brev/tekst om
dette.

Åse og Wenche

Wenche har oppdatert medlemsregisteret med nye styremedlemmer, og
rapportert antall medlemmer.
Michael legger ut informasjon på workplace + nettsiden om at
kontingentkravet er forsinket.
3.

4.

Regnskapsgjennomgang v/ Åse
Gjennomgang av regnskap per 31/03/19 .
Åse følger også opp med brev til byrådsleders kontor angående
utbetaling av tilskudd.
Workplace-gruppe for OKBIL
Michael oppdater via workplace ny tid for oppstart volleyball.
Michael legger informasjon på nettsiden om workplace, inklusiv
retningslinjene.

Michael

Åse

Michael

Styret mener at undergrupper for de ulike grenene skal være åpne, slik at
de som er interessert i de ulike aktivitetene kan få kontakt med de andre i
aktiviteten.
5.

Oppstart av nye aktiviteter
Volleyball – starter 06.05.2019
Cageball – starter ikke.
Håndball herrer – foreløpig ikke avklart oppstart.
Fotball kvinner - får tilbud om å bruke ledig tid ved Nedre Foss etter at
Wenche har sjekket at lokalene er ledige.
Curling – Dag sjekker om det er mulig å spille uten å delta i serien.
OBIK tilbyr noe ledig halltid ved Voldsløkka - vurdere oppstart av
annen aktivitet.
Michael sender ut info på e-post om rabatt-tilbud for squash, +
informerer på Workplace og på nettsidene.

6.

Visjon for OKBIL
Det er ok plassering av visjonen i referatmalen. Visjonen bør også
innarbeides på nettsidene.

7.

OKBILS nettsider – gjennomgang
Per i dag er det en del feil informasjon på nettsidene. Gammel
informasjon dukker opp. Michael kontakter support for å korrigere, evt.
bygge opp en ny side. Vurdere om det er muligheter for sky-løsning og
en kalenderfunksjon. Prøver også å få lagt til noen bilder på nettsiden.

8.

Årshjulet
Redigert i møtet. Dag sender ut oppdatert versjon.

9.

DHL-stafetten
Gjennomgikk forslag til invitasjon. Åse følger opp sammen med Bodil.
Michael legger invitasjonen ut på workplace når den er klar fra Bodil.

10.

Sommerarrangement
a. Båttur er 22.08. Wenche lager quiz, Dag, Åse og Michael
samarbeider om innkjøp.
b. Event i regi av Actic/OKBIL blir 03.09.
Det er satt dato for eventet. Wenche informerte.

11.

Kretstinget
Wenche, Dag og Åse fortalte fra møtet.

12.

Eventuelt
Øvrige styremøter våren 2019
27. mai kl 15.30 hos Kemneren
25.juni kl 15.30 hos EHA, med påfølgende sommeravslutning.

Michael

Michael

Bodil og Åse

