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REFERAT FRA STYREMØTE 1 - 2020 

MØTEDATO: Mandag 20.01.20  

TID: 20.30-22.00  

STED: Klubbhuset Svensrud 

DELTAKERE: Bjørn, Vidar, Johnny, Arne, Stein Ove, Sportslig v/Geir 

FORFALL: Kaare, Katrine 

Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ Frist 

1 Gjennomgang referat fra forrige styremøte (28.10.2019) 

• Lenke til referatet   (i samarbeidsrom) 

• Evt oppdatering av årshjulet: 
➢ Lenke til årshjul 2020 for ILH Fotball (Ctrl + klikk) 
➢ Påmeldingsdato for kretsting?? Bjørn (evt Arne) drar på 

kretsting, Geir Aa drar på Fotballkonferansen. 
➢ Kaare: Har revidert datoene for bestilling av utstyr fra 

lagene og bestilling fra materialforvalter til Sandberg 
Sport. 

Arne 

 

 

Alle 

 

2 Forberedelser til årsmøtet: 

• Tidspunkt for årsmøte (Velg dato så vi er sikre på av 
regnskapet er ferdig. Hør med Roy Arild) 

➢ Tentativ dato: 9/3, 10/3 eller 11/3 (Bjørn konf Roy 
Arild) 

• Innkalling (Skrives av Bjørn eller Arne. Omtrent kopi fra i fjor) 
➢ Utkast til innkalling årsmøte 2020 (Ctrl + klikk for å 

åpne lenken) 

• NB! Så mye som mulig av grunnlaget bør være ferdig til 
styremøtet 17 februar (årsberetning, valgliste, forslag 
budsjett, regnskap) 

• Årsberetning (Skrives av Bjørn og sendes på en rask høring 
hos styret og sportslig) 

• Regnskap 2019 (Johnny må ha tett dialog med Roy Arild og 
Akonto. Om nødvendig ta et møte med akonto Johnny.) 

• Budsjett 2020 (Forslag settes opp av Johnny) 

• Valg -> Valgkomite iverksettes  
➢ (Ta en runde på alle verv og avklar hvem som er på 

Bjørn 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:w:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/Styrem%C3%B8ter/2019/2019-10-28%20Styrem%C3%B8te%208-2019%20-%20Referat.docx?d=w193427a8abd448c5a4be7f10aaba1040&csf=1&e=3AOsPI
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:x:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/%C3%85rshjul_Adm/A%CC%8Arshjul%20ILH%20Fotball%202020.xlsx?d=w028dabb10c914a6b8bc0e26adf0d1dcd&csf=1&e=5ArZS1
https://ilholevaeringen.sharepoint.com/:w:/r/sites/fotball.styret/Delte%20dokumenter/%C3%85rsm%C3%B8ter/Innkalling%20%C3%A5rsm%C3%B8te%202020.doc?d=wd027a02fe172456aa0fca60fe7ebf2fd&csf=1&e=UFiXPr
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valg og helst en tilbakemelding der og da på hvem 
som tar gjenvalg) 

➢ Jeg overtok siste året for Bjørn, så materialforvalter er 
på valg for 2 år. 

 

• Annet (Valgkomiteen MÅ settes i gang med en gang og de 
trenger hjelp til å finne kandidater) 

➢ Valgkomité er Øyvind Langvandsbråten og Birger 
Sandsbakk.  

➢ Arne: E-post er sendt 19 jan til Øyvind 
Langvandsbråten med anmodning om å starte 
arbeidet. 

• Fastsettelse av treningsavgift er fast årsmøtesak. 

 

3 Status kvalitetsklubb:   

o Foreløpig påmelding til Fotball Leder 1-kurset  ons-lør 
uke 13 (kun antall, minimum 4). Arne sender påmeld. 

o Deltakelse Kretsting BFK  (Her er det viktig av ILH er 
representert.) 

o Uke 10/20: Forbundsting NFF (Vi har ikke prioritert 
deltagelse her = ikke deltatt så lenge jeg har vært 
med) 
  

• Videre arbeid mot status som kvalitetsklubb innen utgangen 
av september 2020.       

Arne 

4 Ringerikskraft cup:  

Evaluering/oppsummering fra årets cup: Hver enkelt gruppeleder 
skulle sende oppsummering for eget ansvarsområde til leder på 
fotball@ilh.no innen fredag 8 nov. Status?  

Oppsummeringsmøte ? I forkant av neste styremøte 17 feb (starter 
2000). 

 

 

 

Gruppeledere 

Bjørn 

5 Anlegg: KG7 status.  

• Er det muligheter for åpning nå i vinter? 

Vidar 

http://www.holefotball.no/
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• Kaare: Jeg har kjøpt salt, står klart utenfor garasjen. 

• Banen er nå blitt bar og klar for spill. 

• Nye banemannskaper trenger veiledning 

• Skaffe skilt “Banen er stengt” til KG (til neste snøvær) 

6 Ny overgangsansvarlig for spillere?  

• Frode R ønsker avløsning 
o Hittil har Frode håndtert alle spillere inn til klubben, 

mens Vidar har tatt spillere som har gått over til andre 
klubber. 

o Stein Ove som styremedlem overtar Frodes del 
o Vidar har laget rutinebeskrivelse for overganger ut. 
o Geir ber Frode R lage tilsvarende rutinebeskrivelse for 

overganger inn (NB! Sendes også til Arne for 
innlegging i klubbhåndbok). 

Vidar 

7 Opplæring Spond/FIKS: 

• Rutiner for bruk av Spond bør gås gjennom med alle 
laglederne denne våren 

o Ønske om å avholde eget Spond-kurs på klubbhuset 
uka etter påske (generell info på kick-off tirs 31 mar) 

• Enkelte nye lagledere har etterspurt introduksjon til FIKS 
o Vidar legger ut informasjon om bruk av FIKS. 

Vidar 

8 Runden/diverse:  

• Materialforvalter: Vi får kr 60.000 i payback/ Nike fra 2019. Jeg 
sørger for bestilling av dette hos Sandberg. Jeg forbereder også 
utsendelse av info til alle om bestillinger til våren. 

• Muligheter for firmaavtale med HQ Trening/Vik for alle i ILH over 
18 år.  

• Sportslig utvalg planlegger barnefotballkveld og 
ungdomsfotballkveld i løpet av våren. 

• Har oversendt ny banefordelingsnøkkel til kretsen (etter at 
sandhåndballbanene har tatt noen av fotballbanene). 

• Påmelding til serie for alle 9er og 11er fotball er registrert. 
o Alle 7er lag har frist i mars (Vidar sender ut) 
o 5er og 3er har senere frist (Vidar følger opp) 

 

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


     

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 

 

 

 4 (4) 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

  - Idrettsglede for alle -  

i BMW Gruppen 

 

 

 
 Neste styremøte (Nr 2/2020): Mandag 17 feb 2020 kl 2030   
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