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REFERAT FRA STYREMØTE 3 – 2020 (video) 

MØTEDATO: Mandag 30.03.20 KL 2000 

STED: Videomøte 

DELTAKERE: Bjørn, Kaare, Johnny, Vidar, Arne, Stein Ove, Geir (SU) 

FORFALL:  

Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ Frist 

 Merknad:  

På grunn av koronapandemien har vi som mange andre valgt å 

kjøre et forkortet styremøte på video, denne gang med hovedfokus 

på oppfølging av arbeidet med å få på plass et funksjonsdyktig 

styre etter årsmøtet.  

De øvrige styresakene som ikke ble tatt opp på dette møtet, tas opp 

på neste styremøte 27 apr om de fortsatt er relevante. 

 

1 Styrekandidater: 

• Det er to kandidater som ser ut til å ha sagt seg villig til å 

sitte i styret. Det ble fordelt oppgaver ift hvem som sjekker 

med disse to og de øvrige på lista 

  

• Bør få inn en dame i styret (Geir sjekker med Sportslig om 

noen av damene der kan være interessert dersom man får 

en annen erstatning inn i SU).  

 

• Roller blant de som allerede er i styret: Stein Ove ønsker 

rollen som Materialforvalter. 

 

 

Iht 

ansvarsfordeling 

på Teams 

 

Geir 

 

 

 

2 Årsmøte: 

• Gyldig årsmøte gjennomført 10 mars? Bjørn sjekker med 
Roy Arild mht kravene og hva fotballgruppa må gjøre mht et 
fortsettende årsmøte 
 

 

 

Bjørn 

 

3 Treningsavgift: 

• Bjørn konfererer med Roy Arild tirsdag 31 mar ang 

 

Bjørn 
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konsekvensene for fotballgruppa, ref artikkel i Ringblad 29 
mar 2020. 
 

• Vi vil i alle fall avvente til etter påske før man tar stilling til 
hva som skal gjøres mht utsending av treningsavgift (dersom 
regjeringen letter på restriksjonene vil organisert trening 
både for barn og ungdom kunne komme i gang. Hittil er det 
kun de fra 13 år og oppover som har fått redusert 
treningstilbud pga koronakrisen. 

o Johnny og Bjørn sjekker opp ang stipulerte inntektstap 
ifm de kommende måneders arrangementer og 
seriespill. 
 

• Videomøte med kretsen på MS Teams torsdag 2 april, kan 
komme noen retningslinjer der.  

o De som ønsker å delta melder seg på link på NFFs 
sider (Geir og Vidar er påmeldt). 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny 

 

 

 

 

 

4 Fast grasrottrenersyklus? 

Det er ønskelig å kjøre Grasrottrener Modul 1 + 2 på høsten og 

3+4 på våren som en fast ordning. 

 

 

Sportslig utvalg 

 Fortsettende årsmøte ILH Fotball: Dato foreløpig ikke fastsatt 

(avklares med hovedstyret som har sitt årsmøte 22 apr 2020) 

 

Neste styremøte (Nr 4/2020): Mandag 27 apr 2020 kl 2030 

 

Øvrige styremøter 2020  
(møtene er på Svensrud kl 2030 om ikke annet er oppgitt, storsalen 
er bestilt til alle disse datoene): 

• Mandag 25 mai 

• Mandag 24 august 

• Mandag 28 september 

• Mandag 26 oktober 
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