
     

IL HOLEVÆRINGEN   

FOTBALL 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 1 (6) 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

  - Idrettsglede for alle -  

i BMW Gruppen 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 8 - 2019 

MØTEDATO: Mandag 28.10.19  

TID: 20.30-22.00  

STED: Klubbhuset Svensrud 

TILSTEDE: Bjørn B, Arne B, Kaare T, Johnny G, Vidar T, Stein Ove T, 

Kev Robin Kristoffersen (kun sak 1) 

FORFALL: Katrine G. 

Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ 
Frist 

1 IT: Nye e-postadresser og skylagringsløsning  (Office365/OneDrive/Sharepoint)  + Spond 

• Kev Robin deltok i diskusjonen  

• Tre nye funksjonsvise e-postadresser mottatt fra Kev:  

• Dugnadsansvarlig (Katrine): 
o fotball.dugnadsansvarlig@ilh.no  
 

• Styremedlem (Stein Ove): 
o fotball.styremedlem@ilh.no  
 

• Kioskgruppa: 
o fotball.kiosk@ilh.no 
 

• Innlogging via http://mail.ilh.no  

  

• Vidar har lagt ut en nyhetssak på fotballgruppas websider med oversikt over alle e-
postadressene 
 

• Oppdatere websiden med kontaktinformasjon for ILH Fotball 
 

• E-postløsningen (Outlook) er en del av Office 365 som gjør at vi også har fått 
tilgang til:  

• Kontorstøtteprogramvare (MS Word, Excel, Word, Powerpoint, OneNote)  

• MS OneDrive  

• MS Sharepoint -> Det er laget en egen Sharepoint-gruppe med navnet «Fotball 

Arne/Kev 
Robin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidar 

 

 

 

 

 

http://www.holefotball.no/
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mailto:fotball.styremedlem@ilh.no 
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http://mail.ilh.no/
http://holefotball.no/news/innforing-av-funksjonsvise-e-postadresser-i-fotballgruppa/
http://holefotball.no/news/innforing-av-funksjonsvise-e-postadresser-i-fotballgruppa/
http://holefotball.no/praktisk-informasjon/kontaktinformasjon/
http://holefotball.no/praktisk-informasjon/kontaktinformasjon/
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/sites/fotball.styret/SitePages/Home.aspx
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Styret»  hvor alle i styret + sportslig leder er medlemmer 

• Styret vil etter hvert vurdere om det er flere applikasjoner i Office365 som 
skal tas i bruk 
  

• Alle dokumenter vi hadde på Google Disk er nå flyttet over til den nye løsningen på 
MS OneDrive/Sharepoint 
 

• IL Holeværingens filarkiv er også flyttet over fra Google Disk til MS OneDrive. 
Alle i fotballgruppa som har bruker i klubbens Office365 har lesetilgang til filarkivet. 

o Lenke: Filarkiv ILH  (Ctrl + klikk) 
 

• Fakta om OneDrive/Sharepoint:   

• Inntil 100 Gb lagringsplass  

• Kan brukes på web, nettbrett og mobil  

• Dokumenter lagres automatisk og er alltid tilgjengelig så lenge man har 
tilgang til internett.  
 

• Innlogging til Sharepoint:  

• Via samme link som til e-posten: http://mail.ilh.no   
eller  

• Lag en snarvei direkte til Sharepoint-gruppa Fotball Styret 
(https://ilholevaeringen.sharepoint.com/sites/fotball.styret/SitePages/Home.aspx 
)  

• Tilbakemeldingen er at alle har klart å logge seg på og funnet Sharepoint-

gruppa. Den beste måten å lære seg dette på er å bruke det       

 

• Kev informerte litt om Spond: 
- Spond overtar for Medlemsnett (sistnevnte blir borte fra og med 1 jan 2020) 
- Bra og brukervennlig system 
- Lagledere skal kunne håndtere alle sine viktigste medlemsoppgaver i Spond-appen (kun 

Medlemsansvarlig er nødt til å bruke web-versjonen) 
- Inn- og utmelding gjøres av den enkelte utøver/foresatt i Spond-appen, men det må 

godkjennes av lagleder 
- NIF-integrasjon ikke klar, selv om Medlemsnett har tatt bort NIF-id fra sin løsning! Dette 

kan skape problemer for lag som eksempelvis skal melde på til futsal o.l  
- Fakturaløsningen i Spond håndterer foreløpig ikke rabatter slik at man får maksbeløp på 

kontingent for familier 
- Betalingsløsningen takler foreløpig bare kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kev Robin 
Kristoffersen 
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- Kev Robin kommer med informasjon når de vet mer om løsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Gjennomgang referat fra forrige styremøte (23.09.2019) 

• Lenke til referatet (i samarbeidsrom) 

 

• Evt oppdatering av årshjulet: 
o Lenke til årshjul 2019 for ILH Fotball (Ctrl + klikk) 
o Vidar har lagt inn datoer for oppmelding av lag til seriespill osv 

 

Arne 

 

 

Alle 

 

3 Status kvalitetsklubb:   

• Vi ble nødt til å avlyse/utsette Fotball Leder 1-kurset 25-26 okt vi må enten finne ny dato 
eller melde oss på tilsvarende kurs hos andre klubber 

• Kretsen foreslår uke 2/2020 pga andre aktiviteter rundt omkring i kretsen og sentralt:  
o Uke 46/19: FLK1-kurs Konnerud  
o Uke 4/20: FLK1-kurs Hallingdal   
o Uke 7/20; Kretsting NFF Buskerud  
o Uke 10/20: Forbundsting NFF  
o Uke 13/20: FLK1-kurs Modum (ons lør)  

  

• Etter litt diskusjon velger vi som pri 1 å delta på Modum FK sitt FLK1-kurs i uke 13/20. 
o Vi vil ha mer nytte av at det nyvalgte styret kan delta på kurset enn at 

styremedlemmer som er på vei ut tar kurset før årsmøtets valg. 
o NB! Dersom ILH ikke får minst 4 deltakere med på dette og andre klubbers kurs, 

må vi likevel arrangere eget kurs. 

• Dette medfører også at målsettingen om å kunne få status som kvalitetsklubb blir 
utsatt til innen utgangen av september 2020.       

 

Arne 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:w:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/2019/2019-09-23%20Styrem%C3%B8te%207-2019%20-%20Referat.docx?d=w9b084446addc4fdda5bb50d955f0bcc4&csf=1&e=kynfWw
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:x:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/%C3%85rshjul_Adm/A%CC%8Arshjul%20ILH%20Fotball%202019.xlsx?d=w6f1aa72b323e4cb09b2fd494fed17a77&csf=1&e=WOL8bQ
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4 Ringerikskraft cup:  

Evaluering/oppsummering fra årets cup:  

• Hver enkelt gruppeleder sender oppsummering for eget ansvarsområde til leder på 
fotball@ilh.no innen fredag 8 nov 

• Bjørn kaller inn til møte hvor innspillene gjennomgås. 

 

 

 

Gruppeledere 

 

Bjørn 

5 Økonomi:   

• Midler til konto overført til fotball – ser ut til å flyte ut 2019  

• Opplæring i føring av regnskapet med ECIT er ikke gjennomført – Roy Arild skulle sjekke 
med andre økonomi ansvarlige i klubben og ECIT.  

• Tror ikke det er mulig å betale dommere fra iZettle – bare returnere kjøp. Johnny sjekker 
opp med leverandøren  

• Ønsker å vite hva policy vedr økonomisk støtte til cuper (henvendelse fra G 2006)  
o Laget ønsker å få tilbakebetalt for deltakelse på Sandar Cup. Ønsket innvilges. 

 

Johnny 

 

 

 

 

 

6 Sportslig:  

• Status sonelag: Hva er gjort?  

• G13 fikk aldri beskjed om oppmelding/nominering av spillere fra klubben til sonelaguttak i 
regi HBK for 2019/2020  

• E-post fra krets/sone ang dette bør gå til Sportslig utvalg v/leder (fotball.sportslig@ilh.no ) 

• Innmelding til sone/krets lagt inn som aktivitet ca 1.sep hvert år (årshjul) 

• Oversikt over e-postadresser sendes til kretsen + til HBK  
 

Johnny 

 

 

Sportslig 
utvalg 

 

 

Arne (utført) 

7 Anlegg:  

• Status banemannskap for vinteren og neste sesong:  
o Har fått et par aktuelle navn 

• Treningstider for vinteren på KG7 er fordelt. Første tid er satt til 1730 for å gjøre det mulig 
å brøyte før oppstart på ettermiddagen. 
 

Kaare 

8 Juleavslutning: 

- Datoer som fremdeles er aktuelle: 
o Fredag 15 nov 

 

Arne 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@
mailto:fotball@ilh.no
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:u:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/2019/2019-10-28%20vs%20St%C3%B8tte%20til%20cup%20for%20G13%20-%202006.msg?csf=1&e=lZddlJ
mailto:fotball.sportslig@ilh.no
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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. 

9 Motivasjonsseminar ILH 9 okt 2019: 

• Innledning fra Leder ILH Ove Evensen og Daglig leder Roy Arild Fossum 

• Fremtidsplaner vedr anlegg v/Eivind Jensen  

• Foredrag Anja Hammerseng-Edin (Fearless Mind)  
o Oppsummering (tankekart).  
o Ved å trykke på minustegn og tallene i de små rundingene i enden av boksene vil 

man kunne utvide og innskrenke kartet etter behov. 
 

 

Arne 

 

 

10 Runden/diverse:  

• Håndtering av mailboks fotball@ilh.no  
o Forsinkede betalinger pga sent ankomne fakturaer 
o Det er ønskelig å bytte e-postadresse slik at fakturaer sendes direkte til 

fotball.kasserer@ilh.no  med kopi til dl@ilh.no  
o Viktig at info ikke stopper opp  

• Cupinvitasjoner: Det kommer enormt mange invitasjoner til cuper. Fotballgruppa gjør 
følgende: 

o E-postinvitasjoner til fotball@ilh.no  blir slettet! 
o Vi henviser til NFFs side for anbefalte cuper + søkeside 
o Spørsmål vedr informasjon om cuper kan rettes til Sportslig utvalg. 

 

• Fuel of Norway (FoN): 
o IL Holeværingen sier nei til samarbeidsavtale med FoN, men ja til kiosksalg av 

produkter, fortrinnsvis vann med smakstilsetning. Dette kan derfor tilbys i 
fotballgruppas kiosk på Svensrud. 
 

• Status kampvertsak 
 

• Høstdugnad: Hva er status? (Katrine) 
 

 

 

Bjørn/Johnny 

 

 

 
 

 

 

Sportslig 
utvalg 

 

 

Johnny 

 

 

Alle 

 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:u:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/Motivasjonsseminar%20ILH/2019-10-09%20Fearless%20mind%20(Anja%20Hammerseng-Edin).html?csf=1&e=F6JoXd
mailto:fotball@ilh.no
mailto:fotball.kasserer@ilh.no
mailto:dl@ilh.no
mailto:fotball@ilh.no
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Katrine 

 Neste styremøte (Nr 1/2020): Mandag 20 jan 2020 kl 2030   

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@

