IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 7 - 2019
MØTEDATO: Mandag 23.09.19 (fremskyndet fra 30.09)
TID: 20.30-22.00
STED: Klubbhuset Svensrud
TILSTEDE: Bjørn B, Arne B, Kaare T, Johnny G, Vidar T, Stein Ove T
FORFALL: Katrine G.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist
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Referat fra forrige styremøte (26.08.2019)

Bjørn/Arne

2019-08-26
Styremøte 6-2019 - Referat.docx

• Momenter ang evt innkjøp av robotgressklipper:
o Banemannskapene bruker per i dag mer tid på vedlikehold
av hovedmatta enn antall timer den brukes!
o Har startet prosess med å avtale demo av robotklipper
(NB! Dette er kun for å sondere muligheter, ILH Fotball har
ikke inngått noen forpliktende avtale).
o Hvis anskaffelse av robotgressklipper skal være aktuelt, må
kommunen akseptere en avtale hvor de overtar eller
selger den gamle klippemaskinen.
Evt oppdatering av Årshjul ILH Fotball (Google Disk)

2

Kvalitetsklubb:

Arne/Kaare

• Status kvalitetsklubb og gjenstående arbeid frem mot neste
statusmøte med kretsen i oktober
o Ingen flere oppdateringer sendt siden forrige
hovedstyremøte, men det vil bli sendt nye oppdateringer
nå i månedsskiftet
o Stein Ove har mottatt 43 svar fra trenere ang egen
trenerkompetanse (gjennomførte kurs)
o Stein Ove kontakter Buskerud Fotballkrets ang muligheter
for å få tilsendt en oversikt over hva de har registrert på

Stein Ove

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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våre trenere.
• Grasrottrenerkurs delkurs 1 (Barnefotballkurset) avholdes mandag
Frode R
7 oktober 2019
• Lokale til leder 1-kurs 25-26 okt.
o Bjørn undersøker
3

4

Bjørn

Ringerikskraft cup:
• Evaluering/oppsummering fra årets cup
➢ Bjørn kaller inn til eget evalueringsmøte
• Utbetaling kr 12 000,- til dommere
• Overføring av inntektene fra kiosksalg til RIK cup konto?

Bjørn

IT: Status på nye e-postadresser og MS Onedrive/tilsvarende

Arne

• Funksjonsvise e-postadresser som er mottatt fra Kev:
➢ fotball.kasserer@ilh.no
➢ fotball.sekretaer@ilh.no
➢ fotball.koordinator@ilh.no
➢ fotball.materialforvalter@ilh.no
➢ fotball.sportslig@ilh.no
➢ fotball.web@ilh.no
▪ Løsningen er tilgjengelig både via PC, nettbrett og
mobil.
➢ Det anmodes om at alle som har fått slike e-postadresser
tar disse i bruk og kun bruker disse til saker som angår
fotballstyret og eget ansvarsområde.
➢ Web-ansvarlig legger ut infosak på hjemmesidene (Arne
sender forslag til tekst)
• Ang kontorstøtteprogram med skylagring: Kev anbefaler kjøp av
dette fra andre enn NIF’s leverandør av løsningen Klubbkontor.
➢ Arne melder hvor mange brukere vi har behov for
(foreløpig samme antall som vi har e-postadresser)
➢ Sportslig utvalg har meldt at de kun har behov for en
bruker på skylagring.
➢ Johnny undersøker med kioskpersonellet om de har behov
for tilgang til felles lagringsområde for dokumenter
➢ Felles skylagring hvor alle har tilgang til alt?
• Websideløsningen til NIF er imidlertid interessant for ILH (Kev

Johnny

Alle
Vidar/Arne

Arne

Johnny
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undersøker og kommer med anbefaling til hovedstyret).
5

Økonomi:
• Dommerhonorar – bestemme satser for 2020
➢ Satsene fra 2019 opprettholdes:
➢ 3er: 50,➢ 5er: 150,➢ 7er: 150,➢ Johnny undersøker mulighet for elektronisk
dommerbetaling
• Kiosk: Oppdatering av websider og infomateriell: OK

Johnny

• Status ang oppvaskmaskin i kiosken
➢ Er kjøpt og montert
• Status ang driftssatt betalingsterminal (iZettle)
➢ Fungerer bra! iPad låses inn
➢ Oversiktlig og fleksibel
➢ Bjørn: Akseptere invitasjon og opprette passord for
innlogging (invitert som bruker)

Bjørn

• Inntekter fra RIK cup:
➢ Totalt og fordelt på betalingsmåte
➢ Kontant: 18 000,➢ Kort: 6 055,➢ Vipps: 24 305
➢ Totalt ca 48 000,➢ Utgifter til dommere: Kr 12 000,➢ Sponsormidler fra RIK til hvilken konto? Johnny iverksetter
overføring av kr 50 000,- til fotballkontoen.
➢ Bør inntekter fra kiosk under cupen gå til kiosk-konto? –
pga varekjøp ble dekket av kiosk-konto.
• Saldo på fotballgruppas konto krymper
➢ Be om overføring fra hovedlaget?
➢ Johnny undersøker hva vi har fått tidligere i år ift
hva vi burde ha fått (konf med DL Roy Arild)

Johnny

Johnny

• Bruk av felles Vipps-konto for alle lagene i fotball (ref
Postadresse: Postboks 6, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
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Web: www.holefotball.no
Kontaktmail: fotball@ilh.no
3 (5)

IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

korrespondanse med BFK v/veileder Trine Pettersen)
➢ Det påløper gebyrer ved bruk av ulike varelinjer for lagene
(vi vil ikke klare å skille på hvem som har forårsaket
gebyrene).
➢ Styrets svar på dette er at fotballgruppa dekker
gebyrene slik at det enkelte lag får like mye som
det Vipps-innbetalingen tilsvarer.
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Oppsummering etter gjennomgang av fotballgruppas websider:
-
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-

Aktuelle datoer:
o Fredag 15 nov
o Lørdag 16 nov
o Fredag 22 nov
o Lørdag 23 nov
o Fredag 29 nov
Ikke konsert
Klubben sponser ikke alkohol
Styret, sportslig utvalg, banemannskaper og kioskansvarlige
inviteres.

Arne

Motivasjonsseminar ILH 2019:
-
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Vidar, Kaare og Johnny har hatt gjennomgang. Det meste av
endringer er gjort.
Sportslig utvalg v/Geir ble purret i dag mtp bidrag fra dem
Nye oppdateringer når ny klubbhåndbok er klar.

Planlegging av juleavslutning:
-

8

Vidar

Gjennomføres på Sundvolden Hotell 9 okt kl 1800
Alle melder seg på til egen gruppeleder
Bjørn konf med Roy Arild om evt andre deltakere enn
trenere/tillitsvalgte kan delta.

Bjørn

Runden:
-

ILH T-skjorter?
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o Kaare sjekker status med Roy Arild
- ILH Jakker?
o Boblejakker er tilgjengelig på Sandberg Sport
o Regnjakker er ikke tilgjengelig i ILHs mørkeblå farge
• Bruk av kampverter
o Viktig at det utnevnes kampverter ved alle
hjemmekamper.
• Treningstider:
o Vidar trenger informasjon
o Kaare kontakter Geir og Ståle
• Sonelag:
o Nominasjon starter nå
o Ønsker informasjon om sonetiltak for 2007-årgangen
o Vidar konf med Sportslig utvalg

Kaare

Kaare

Vidar

Neste og siste styremøte i 2019 (Nr 8): Mandag 28 okt 2019
kl 2030 (storsal OK)
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