IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 7-2018.
TILSTEDE: Kaare, Ståle, Øyvind, Øystein, Bjørn og Arne
FORFALL: Kathrine, Siw
MØTEDATO: 24.09.18
TID: 20.30-22.00
STED: Klubbhuset
REFERENT: Arne
.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Referat fra forrige styremøte (27.08.18):
Ungdomsrådet ILH:
Fotballgruppa har ikke lyktes å få tak i to gutter som er villige til å
stille. Det blir derfor kun 2 jenter fra ILH Fotball: Ida Frøshaug og Maja
Aalerud Zachariassen

2.

For øvrig ingen merknader.

Kaare melder til
hovedstyret til
neste
H.styremøte

Evaluering av Ringerikskraft Cup (15.09.18):

Alle

Kaare har et eget regneark hvor vi samler alle evalueringspunkter
Momenter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiosk: Burde vært litt klarere mtp oppgavefordeling
Et par dommere hadde lang tid fra oppmøtetid til første kamp.
Spillelista: Bør ha mer musikk som er tilpasset barnas
musikksmak. Den ene høyttaleren burde vært flyttet lenger
unna 7-er banen (evt på andre siden av garasjen).
Bør vurdere kioskutsalg nærmere banene der mest folk ferdes.
Kiosk: Bør ha todeling på kioskansvar: a) Innkjøp, b)
Dugnadsfordeling etc
Ønske om at kiosken har noen baguetter, halve rundstykker etc
i tillegg til pølser, vafler o.l.
Foto-området bør vurderes avsperret/skjermet, evt at foto og
premieutdeling bytter plass.
Flere kaffekanner og doble vaffeljern må anskaffes. Sjekk med
hovedstyret v/Guro om mulighet for felles anskaffelse.

Bjørn
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdere trillebår, vippetralle og trillebord for å forenkle
interntransporten.
Egen ryddegjeng bør etableres (6-8 stykk som kommer i 17-18tida og som ikke har vært på Svensrud tidligere på dagen).
Egen bildeansvarlig.
Bør lage kampoppsettet slik at det blir mest mulig liv på stadion
ut hele dagen det er kamper (det var litt dødt på slutten)
Burde hatt mer frukt for å unngå at det går tomt mot slutten.
Parkering: Gikk over all forventning. 7 stykk var bra, hadde det
vært 2 til hadde det vært perfekt.
Dugnadsfordeling: Bør vurdere å fordele dugnadsbelastningen
på flere lag (noen lag har problemer med å stille nok når det
skal settes opp mange). Det må presiseres for de frivillige at
dugnaden varer hele dagen hvis ikke annet er satt opp.
Etablerer venteliste hvis det er oddetall antall lag i en pulje (eks
7 eller 9 lag). Da må et av lagene stå over en runde i løpet av
dagen. Må si nei eller lage venteliste for evt at man kan få inn
et ekstra lag til for å få partall antall lag i årsklassen.
Antall lag økte, mer «gøy og moro», kun 3-5-7-fotball gjør at vi
slipper tabeller og sluttspill.
Kan ikke ha felles klokke/start-slutt da det er ulike kamplengder
på samme område.
Renhold/orden bør deles opp slik at det blir kortere dag på hver
(tre). Hadde en runde hver time (søppeltømming, vasket
garderobene og toalettene).
Evt få en deal med kommunen ift å kjøpe industriforbruksvarer
til garderobene (toalettpapir, tørkepapir, såpe til dispensere o.l)
Mulighet for kildesortering? Stativ med sekker? Kartongbokser
á la de vi fikk fra Ringeriksdagen. Bytte fra plastglass til papp > Redusere plastmengden. Må ha flere søppelbeholdere.
Mer markedsføring/oppfølging mot klubber utenfor
Ringeriksregionen (mer stas når lagene møter andre enn de de
møter i serien til daglig).
Det er rom for økning av antall lag uten problemer!
Hver ansvarlig lager en huskeliste til neste års ansvarlig
(leveres til Kaare slik at det kan samles på ett sted)

Bjørn

Den enkelte
gruppeansvarlig

.
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Kvalitetsklubb (ref orientering fra Buskerud fotballkrets på forrige
styremøte + de momentene som ble notert i referatet):
Å bli kvalitetsklubb vil bidra til større aktivitet, mer struktur og større
åpenhet (transparens). Det er et flott hjelpemiddel til å engasjere flere
personer i aktive roller i fotballgruppa. Det er et særlig ønske om å få
med flere foreldre fra de yngste årsklassene.
Vedtak: IL Holeværingen Fotballs styre vedtar enstemmig at vi
ønsker å søke Buskerud Fotballkrets om å bli kvalitetsklubb på
nivå 1.
Søknad om å bli kvalitetsklubb sendes i FIKS (med kopi av
styrereferat hvor det er gjort et vedtak). Bør suppleres med en epost som har resten av styret som kopiadressater.

Kaare

Vi vil få tildelt en veileder fra kretsen. Dersom vi ikke har fått det før
neste fotballstyremøte (29/10), vil vi starte å fordele oppgaver på
egenhånd med utgangspunkt i Kvalitetsklubbmatrisen (se vedlegg)

Kvalitetsklubb
ILH_Matrise.xlsx

4.

Kassererfunksjon og kioskansvarlig:
Siw slutter etter å ha gjort en fantastisk innsats over flere år.
Hun fortsetter å håndtere nettbanken til årsmøtet. I tillegg har Kaare
og Roy Arild tilgang til nettbank.
Ivan Olsen holder liv i kiosken ut året, men vi må finne en annen
løsning for 2019. Alle bes om å bidra med forslag til kandidater.

5.

Kurs Fotballeder 1:
Dette er et kurs som flere må ta ifm Kvalitetsklubb-arbeidet (tas med
som del av oppfølgingen der).

Kvalitetsklubbansvarlig

JIF og HBK er også i gang med K-klubb, det forsøkes derfor å få til et
kurs lokalt i Ringeriksområdet (tidligere kurs i Drammen har hatt 8-10
deltakere).
Postadresse: Postboks 6, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
Bankkonto: 2280 08 25745 Org nr: 985 195 501
Web: www.holefotball.no
Kontaktmail: fotball@ilh.no
3 (4)

IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

6.

- Idrettsglede for alle -

Juleavslutning for fotball?

Alle

Ja, det er ønskelig. Inviterer også Sportslig utvalg, banemannskap og
de som har bidratt ekstra ift kioskdriften som sådan.
Kaare fikk oversikt over datoer som er mulig/ikke mulig for de enkelte
og kommer med et forslag.
7.

Kaare

Runden/eventuelt:
a) Valg:
Vi må begynne å tenke på styresituasjonen etter årsmøtet ift hvem
som er på valg. Vi må ha ny leder (Kaare), kasserer (Siw), Sportslig
leder (Ståle) i tillegg til at Øystein og Øyvind er på valg etter 2 år som
styremedlemmer.

Alle

Johnny Glærum er foreløpig eneste medlem av valgkomiteen, men
flere andre er forespurt.
b) Hytteplanmila:
Vi har god kontroll så langt. Ser på mulighet for å etablere en stand
med musikk en plass langs løypa.
c) Samling G13 på Svensrud for ILH/NUIL/Haugsbygd:
Man prøver å finne en ny dato. Kjetil Bockmann følger opp.
Neste styremøte (nr 8) på Svensrud mandag 29.10.18 kl 20.00-22.00
(merk oppstart kl 2000)
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