IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 2 - 2020
MØTEDATO: Mandag 17.02.20 KL 2000
STED: Klubbhuset Svensrud
DELTAKERE: Bjørn, Kaare, Johnny, Vidar, Arne
FORFALL: Stein Ove, Katrine
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Oppsummering av Ringerikskraft Cup

Bjørn

Evaluering/oppsummering fra RIK cup 2019: Hver enkelt
gruppeleder skulle sende oppsummering for eget
ansvarsområde til leder på fotball@ilh.no
Bjørn gikk gjennom innkomne punkter
➢ Konklusjon: De viktigste punktene fra evalueringen tas inn i
dreieboka for RIK cup 2020!
2

Gjennomgang referat fra forrige styremøte (20.01.2020)

Bjørn

Arne

• Lenke til referatet (i samarbeidsrom)
• Evt oppdatering av årshjulet:
➢ Lenke til årshjul 2020 for ILH Fotball (Ctrl + klikk)
• Konklusjon:
➢ Årshjulet brukes som del av overlapping med nytt
styre første styremøte etter valget (mandag 30 mar)
➢ Alle i styret går gjennom datoer i årshjulet som hører
inn under eget ansvarsområde innen årsmøtet!

3

Alle

Avsjekk ifm forberedelser til årsmøtet (så mye som mulig bør
være ferdig til dette styremøtet):
• Tidspunkt (dato) for årsmøte
➢ Konklusjon: Årsmøtet avholdes
TIRSDAG 10 MARS KL 1900 på Svensrud.
▪ NB! Storsalen er bestilt
• Innkalling (ansv: Arne)
➢ Utkast til innkalling årsmøte 2020 (Ctrl + klikk)

Bjørn

Arne/Vidar
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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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➢ Publiseres på www.holefotball.no og på FB-gruppa
• Årsberetning
➢ Utkast er laget. Trenger noen navn, antall lag,
dommere etc (Bjørn tar kontakt med de som har info)

Bjørn

• Regnskap 2019
➢ Johnny purrer Roy Arild for å få 2019-regnskapet før
vinterferien.

Johnny

• Budsjett 2020
➢ Tar utgangspunkt i regnskap 2019
• Valg 2020
➢ Status fra valgkomiteen ang kandidater:
▪ Vanskelig å rekruttere, det trengs forslag på
flere aktuelle kandidater!
▪ Arne sender aktuelle navn til Øyvind
➢ Følgende verv er på valg i 2020:
▪ Leder (1 år)
▪ Styremedlem/Sekretær (2 år)
▪ Materialforvalter (2 år)
▪ Styremedlem/Dugnadsansvarlig (2 år)

Johnny

Øyvind
Langvandsbråten

Johnny
• Forslag til vedtak ang fastsettelse av treningsavgift (fast
årsmøtesak).
➢ Avventes til Johnny har fått regnskapet for 2019.
➢ Vintertreningsavgift for de fra 13 år og oppover?
➢
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Status kvalitetsklubb:
• Har sendt forespørsel til kretsen om å holde av 4 plasser på
FLK1-kurs hos Modum 25/3 + 28/3
➢ Forespør om mulighet for å delta 25/3 og så ta dag 2
ifm et senere kurs.

Arne
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• Deltakelse Kretsting BFK (Ingen deltok fredag 14 feb)
• Deltakelse Fotballkonferansen (Johnny G. og Arne B deltok
lørdag 15 feb)
Arne
• Etter konferering med BFK v/Øivind Nilsen: ILH Fotball
foreslår dato for nytt statusmøte med BFK (ila våren)
5

Anleggsstatus:
• KG7 er åpen og i bruk. Mange lag har fått trent :-)
• Status banemannskaper OK etter gjennomført opplæring
• KG11 åpnes først etter påske, dette blant annet for å unngå
konflikter med vinteridrettene.

6

Opplæring Spond/FIKS/Treningsøkta:
• Medlemsansv. Kev R. Kristoffersen har bekreftet deltakelse:
➢ 31 mar: Generell Spond-info ifm kick-off fotball
➢ Uke 16: Kurs i bruk av Spond f/lagledere (velg dato!).
Felles kurstilbud for trenere og lagledere i fotball og
håndball.
• Enkelte nye lagledere har etterspurt introduksjon til FIKS
➢ Vidar er i ferd med å lage informasjon om FIKS,
publiseres på nettsidene.
• Ønskelig å kjøre kurs i bruk av Treningsøkta
➢ Arne sjekker ang mulighet for å få ekstern instruktør
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Runden/diverse:

Arne

Vidar
Arne

Bjørn

• Søknad om spillemidler til utstyr? (refusjon for tidl. Innkjøp)
o Artikkel på fotball.no (fokus på utstyr til 3-er fotball)
o Har ikke anskaffet 3-er bane utstyr i 2019, kan da ikke
søke om refusjon for det. I stedet for å kjøpe en ekstra
3-er bane bør vi spørre naboklubber om mulighet for å
låne en ekstra 3-er bane med vanter ifm RIK cup.
Kaare
o Konklusjon: Kaare sjekker om vi kan søke refusjon
for ang mål (5x2 meter) anskaffet i 2019.
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Johnny
• Dommerhonorarer for 2020:
o Tas med som sak på styremøtet 30 mars.
• Kiosk: 2 av 3 i kioskgruppa slutter, her må det rekrutteres
nye.
• Mulighet for at kioskpersonalet vippser dommerbetalinger fra
bedriftskontoen?
o Johnny sjekker opp
• Ønskelig å la frivillige i styret og/eller sportslig utvalg få
muligheten til å delta på faglige samlinger ifm landskamper
hvor kampbillett er en del av tilbudet.
o Johnny sjekker med BFK.

Johnny

Johnny

Årsmøte ILH Fotball: Tirsdag 10 mar kl 1900.
Neste styremøte (Nr 3/2020): Mandag 30 mar 2020 kl 2030
(med handover til nyvalgt styre).
Øvrige styremøter 2020
(møtene er på Svensrud kl 2030 om ikke annet er oppgitt, storsalen
er bestilt til alle disse datoene):
•
•
•
•
•

Mandag 27 april
Mandag 25 mai
Mandag 24 august
Mandag 28 september
Mandag 26 oktober
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