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FORELDREMØTER IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL: 

Foreldremøter bør avholdes for hvert lag/ trinn, minimum to ganger pr sesong. (på 
våren før sesongstart og på høsten før/ umiddelbart etter oppstart) 

Lagleder/ trener er i fellesskap ansvarlig for gjennomføringen i tråd med disse 
retningslinjene fra styret. 

Representant(er) fra styret/ sportslig utvalg kan delta på møtene hvis det er ønskelig. 

Det bør skrives kort referat fra møtene, som skal bekjentgjøres for hele foreldregruppen, 
samt sendes styret v/ leder. 

 

Følgende agenda skal gjennomføres: 

 

1. Generell informasjon om klubb. 

 Hovedstyret/ Undergrupper/ Organisering. 

 Breddeklubb og prinsippene rundt dette. 

http://ilh.no/  

 
2. Fotballgruppa. 

 Styret/ sportslig utvalg/ banemannskap/ kioskansvar/ web ansvar. 

 Barn/ ungdom / voksen 

 Trenere/ lagledere 

 Medlemskontingent og treningsavgift 

http://ilh.no/bli-medlem/info-om-medlemskap-hovedkontingent-og-
treningsavgifter/  

 

3. Informasjonskanaler. 

 Hjemmeside/ FB sider og grupper 

 Annet innen laget f.eks. Spond 

http://holefotball.no/  

https://www.facebook.com/groups/holefotball/  

 

4. Eget lag/ trinn. 

 Roller i laget. Trener/ lagleder/ dugnadsansvar/ cup ansvar/ ansvar for 
sosiale arrangementer. Hvem gjør hva. 

 Hva forventes av trenere/ lagledere/ foreldre og spillere. 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@
http://ilh.no/
http://ilh.no/bli-medlem/info-om-medlemskap-hovedkontingent-og-treningsavgifter/
http://ilh.no/bli-medlem/info-om-medlemskap-hovedkontingent-og-treningsavgifter/
http://holefotball.no/
https://www.facebook.com/groups/holefotball/
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 Fair play. Generelle regler for trenere/ spillere/ foreldre. Kampvert på 
hjemmekamper. 

 Treninger. Antall/ innhold/ tid/ sted. 

 Kamper. Lagsinndeling/ spilletid/ transport/ drakter. 

 Cuper. Hvilke/ hvor mange. 

 Andre aktiviteter. For foreldre/ turer/ overnatting på klubbhuset m.m. 

 Dugnader. Satt opp av klubben (kiosk/ rydding/ Hytteplan/ RIK cup) Egne 
innen laget. 

 

Hilsen fotballstyret og sportslig utvalg. 

 

Les mer om: 

 

Verdier og holdninger: http://holefotball.no/sportslig-opplegg/verdier-og-holdninger/ 

Sportsplan og retningslinjer: http://holefotball.no/sportslig-opplegg/sportsplan-
spilleregler-og-retningslinjer/ 

Fotballforbundets side om spillerutvikling m.m.: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/  
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