IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE.
TILSTEDE: Kaare, Ståle, Øyvind, Øystein, Kjersti
FORFALL: Siw, Tore, Arild og Cato
MØTEDATO: 30.10.17
TID: 20.30-21.30
STED: Klubbhuset
REFERENT: Kjersti
REFERAT FRA MØTE MANDAG 30.10.17.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Evalueringsmøte for RIK-cup i morgen, tirsdag 31.10.17

2

Banene: I vinter blir det brøyting og salting slik det ble gjort
for to år siden etter ønske fra banemannskapet.

3

Høstdugnaden var sist lørdag. Kun 50% oppmøte denne
dagen.
Derfor ble ikke alt på lista gjort. Kiosken ble ikke vasket.
Benker og div ute ble stående på grunn av kamp. De får vi
ta en dag.
Lurt å sende SMS-påminning kvelden før.
Nå er vi i mål for dugnader dette semesteret.

4

Økonomi;
Overføringer kommer fra hovedstyret og tidligere har det
kommet inn penger direkte til fotballgruppa fra sponsorer.
I år har vi ikke sponsoravtaler, og overføringene har
kommet seint. Så det har vært utfordrende da kassa
nesten har vært tom flere ganger. Og dommerene har ikke
fått sin betaling når de skal.

Kaare

Kaare tar opp dette med Tor Arild. Og foreslår da at
fotballen får en fast sum på våren, så vi slipper dette neste
år.
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5

Fotballbanen på Sundvollen; Har fått nye nett på måla.
Merkemaskin og sjuermål ordner vi til våren.

6

Seminar på torsdag ca 60 påmeldt, 25 fra fotballen

7

Julebord 14 påmeldt

8

Hovedstyret:
Garasjen er innvilget i Hole kommune. Møte i morgen om
dette. Til utstyr til kunstgress og traktor skal stå der. Skal
stå der ballbingen står i dag.

9

Informasjon/ status fra styremedlemmene.
A. Koordinator – Øyvind:
Ståle tar banefordeling i vinter.
Flere gjør samme jobben på ulike måter, tanker om
å gjøre det på samme måte.
Årets vårpåmelding blir et arbeidsmøte med Kaare
og Øyvind. Opprydning i lister.

Øyvind og Kaare

B. Dugnader – Øystein:
Få inn rutine med å sende SMS-varsling kvelden før
for de som skal på dugnad.
Videreføre lister og skjemaer fra året som har gått til
neste år.
C. Materiell – Tore og Cato: Premiene er i havn.
Hva er status på materiell og utstyr?
Kaare kontakter Tore og Cato.
- .
D. Kasserer – Siw:
Ikke tilstede

Kaare, Tore, Cato
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.
E. Sportslig – Ståle:
Jobber med trenerkabal og banefordeling nå.
Trenerutgifter: Alle som trener de fra 13år og
oppover får godtgjørelse. Utfordringer i hvem som
skal få hva av honorar/lønn. På noen lag er det to
trenere, noen trenere har lang erfaring og gjort en
jobb i klubben lenge, andre har mindre erfaring.
Hvem skal sendes på kurs? Kjøregodtgjørelser.
Ulike vurderinger som må tas.
Trenergodtgjørelser er på totalt 350.000 kroner nå i
klubben vår.
Trenertider i vinter. De lagene som har ønsket har
fått plass og tid å trene. I Kleivhallen har vi to økter i
uka. To økter i Holehallen. To økter inne på Aka og
to økter ute i tillegg til kunstgressbanene på
Svendsrud.
Noen lag mangler nøkler inn til lageret for å hente ut
vinterballene. Disse fotballene er felles for lagene.
Kaare ordner dette.

Kaare

Dette var siste styremøte i 2017

Kjersti/ 30.10.17
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