Hei,
Denne eposten sendes til styremedlemmene i Sagene IF som ble valgt på årsmøtet ? mars, med kopi til
kontrollkomiteen.
Her følger litt praktisk informasjon.
● Alle som er valgt til et verv på årsmøtet skal iht loven være medlemmer av Sagene IF. De av dere som
ikke var det fra før, vil bli lagt inn som medlemmer. Det betyr at dere vil ligge inne i vårt
medlemsregister og får en profil i Min idrett. Alle må også meldes inn til Brønnøysundregisteret som
styremedlemmer i Sagene IF, dette blir gjort for dere alle.
● Vi har samlet all info du trenger som styremedlem på styrets intranett våre nettsider www.sageneif.no.
Trykk på “intranett” og be om tilgang. Her finner dere møteplan, styrets dokumenter, budsjett og
regnskap, styrets verktøy og tilganger til disse.
● Styret bruker Spond til intern kommunikasjon. Du får en invitasjon til å bli med i styrets gruppe av
leder/nestleder i starten av styreperioden. I Spond legger vi inn alle styremøtene, og styremedlemme
gir tilbakemelding på om de kommer på møtene eller ikke.
Sagene IF er et medlemsdemokrati og det er derfor viktig at medlemmene våre kan følge med på styrets
arbeid. hvem som sitter i styret, hva som er styrets ansvar/oppgaver, og alle innkallinger/protokoller fra alle
møter er derfor publisert på våre nettsider her: https://sageneif.no/om-sagene-if/styret
Den aller største og viktigste saken styret jobber med er utbyggingen av Voldsløkka.
De er nå i gang med å bygge Voldsløkka ungdomsskole, i de neste trinnene kommer en flerbrukshall og en
fotballbane/liten station.
De av dere som er ekstra opptatt av denne saken kan følge den i saksinnsyn hos Oslo kommune, du finner
den her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201814722
Hva forventes av et styremedlem?
● At du deltar på styremøtene i størst mulig grad og sier fra om du ikke har anledning.
● At du bidrar med dine meninger, innspill, forslag og erfaringer i styrets diskusjoner.
● At du representerer Sagene IF på en god måte både innad og utad.
Det er ingen forventning om at du har en masse forkunnskaper eller at du er verdensmester på noe som helst.
Også det er bare å ta kontakt med leder/nestleder eller undertegnede om det dukker opp spørsmål.
● Einar Eriksen er styrets leder. Han kan nås på telefon 90121210 og på epost
styreleder@sageneif.com.
● Siri Moe er styrets nestleder. Hun kan nås på telefon 92661349 og på epost siri.moe@sageneif.com
Det blir mye informasjon i starten, ikke la deg stresse av det, du kommer inn i det etter hvert.
Velkommen skal dere være, vi setter stor pris på at dere bidrar i klubben!
Med vennlig hilsen
Vibeke Thiblin
Daglig leder Sagene IF
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