IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 4 - 2019
MØTEDATO: Mandag 29.04.19
TID: 20.30-22.00
STED: Klubbhuset Svensrud
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Hytteplanmila: Innlegg fra Eivind Jensen + repr fra Ringerikskraft

Eivind Jensen

2

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte(25.03.2019):

Bjørn/Arne

3

Økonomi
-

Inndekning av underskudd i fotballgruppa (infosak)
o Hovedstyret dekker inn siste års negative resultat i
fotballgruppa
o Bør tilstrebe at vi for fremtiden går mot å forbruke iht
budsjettet og evt søke om inndekning av avvik i
forkant

Bjørn

-

Oversikt antall cupdeltakelser som dekkes (lagsliste)
o Økonomiansvarlig Johnny Glærum må etablere
oversikt over hvilke lag som får dekket cuper (inntil tre
cuper per lag + evt RIK cup). Unntak er Norway cup
som teller som to cuper.

Johnny

-

Avtale egen sats for dommere til treningskamper i stedet for
NFF-regulativet? Nei.
o Lag i 9er- og 11-er fotball er de som oftest har
treningskamper.
o Vanlig at det ene laget stiller med bane mens det
andre betaler for dommer.

-

Personer med tilgang til nettbanken:
o Økonomiansvarlig Fotball (Johnny)
o Leder (Bjørn)
o Materialforvalter (Kaare, kun midlertidig som
avtroppende økonomiansvarlig)
o Økonomiansvarlig ILH (Ingeborg H Marken)
o Daglig leder ILH (Roy A Fossum)

-

Arne Konf Roy Arild - Fotballgruppa kaller inn til et eget

Johnny

Johnny

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
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økonomimøte ift kvalitetsklubbkonseptet (regelverk, admin
av Vipps-kontoer og bankkontoer)
o Kall inn daglig leder + øk.ansvarlig ILH + Kev + Bjørn
+ Johnny + Kaare + Arne
o Økonomimøte kjøres 14 mai.
4

Utsendelse av medlemskontingent og treningsavgifter:
-

5

Gjøres av hvem? Når?
Kev har planlagt utsending 18 mai av Kev -> Fotball ber om
utsettelse til 1 juni.
o Viktig at alle lag oppdaterer sine lister og sender
endringer til Kev.
o Flere tilganger til Medlemsnett for å gjøre denne
jobben enklere? Kaare Konf Kev

Kodelås til ytterdør (infosak):

Johnny

Kaare
Bjørn

OK, kan iverksettes.

6

Det er kjøpt inn nøkkelboks til kiosknøkkel og til K-1 nøkkel
(lageret)
NFF Fotballeder 1-kurs:

Arne

Finne helg hvor vi ber kretsen komme til Svensrud i høst (i
samarbeid med andre klubber i området). Fredag-lørdag?
BFK arrangerer samme kurset 20-21/9
Foreslår 11-12 okt eller 25-26 okt
➢ Kretsen har svart OK på 25-26 okt
Inviterer styret, sportslig utvalg + klubber i nærområdet
7

Status kiosk, materiell og banemannskaper

Kaare

Banemannskaper: Status er veldig bra!
-

Gressbanene: To par banemannskaper: Ivan+Tor Harald og
Frode Kvernhaugen + Kaare T.
o Kun klipping og merking av baner.
Kunstgress: Kjell Sulland + Anders Paulsen

Det vil komme skilt med oversikt over baner (skal matche oppsettet
i banedagboka på www.fotball.no)
Sportslig utvalg ønsker også å ta i bruk Helgelandsmoen for fullt
(kun til trening).
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Materiell: I løpet av uka er det meste av materiellet på plass
Kiosk: Kioskpersonell er på plass og i full gang!
8

«Vaktliste» styremedlemmer,oppfølging kampdager:
Anser at det ikke er nødvendig inntil videre.
Det henges opp laminert liste over personer med tilgang til koden til
døra (eller kan generere ny kode)

9

Kaare

Samkjøring av kioskvakt og kampvert? (forslag sportslig utvalg,
Geir konf med Fair Play-ansvarlig Ulla F. Nielsen)

Sportslig/Geir, Ulla

Status på nye e-postadresser og onedrive/tilsvarende

Johnny

Kev har fått OK for å etablere flere e-postadresser for fotballgruppa.
Foreløpig ikke OneDrive som del av ILHs Office365-abonnement.
Bjørn sjekker videre ang lagringsløsning/skyløsning.
10

Gjennomgang av fotballgruppas websider
-

11

Bjørn

Gjennomgang av menyer og underemner
Johnny/Vidar
Vidar/Arne/Claus legger ut på nettsidene
Ønskelig å få inn forslag til saker som bør publiseres, tips om
evt feil på sidene osv
Tar gjennomgang av websidene på neste møte 27/5.

Runden:
• Overganger: Frode Røste tar alle inn til klubben, mens Vidar
tar alle ut av Holeværingen.
o Rutinebeskrivelser for overganger må fullføres og
linkes til klubbhåndboka
• Årshjulet legges over på Google Drive. Alle tar gjennomgang
av dette for å få inn egne frister
• Oppmelding av lag for 6-åringer: Vidar tar kontakt med Live i
Sportslig utvalg ang antall barn
• Viktig å tydeliggjøre at det er tre ulike nivåer ved
lagspåmelding til serie (lite øvet, middels øvet eller øvet)

Arne + alle
Vidar

Neste møte: Mandag 27 mai (NB! har ikke storsalen den dagen!)
Har for øvrig fått storsalen til alle andre styremøter i 2019.
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