IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 5 – 2020 (på video)
MØTEDATO: Mandag 25.05.20
TID: 20.30-22.00
STED: Videomøte på MS Teams
Tilstede: Bjørn Bakken, Arne Berg, Vidar Tonning, Johnny Glærum og
Steffen Simonsen.
Forfall: Birger Sandsbakk
Fra sportslig utvalg deltok Geir Aasekjær
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Etablering av nytt styre:

Leder

•

•
•

Overlapping gml/ny sekretær
o Har laget brukerveiledning mht bruk av Office 365.
o Birger overtar fotball.sekretaer@ilh.no
o Arne går over til å bruke privat e-postadresse
(arneb2@online.no) fremover ifm kvalitetsklubb.
Overlapping gml/nytt styremedlem:
o Steffen overtar fotball.styremedlem@ilh.no
o Stein Ove ber Kev rette opp en skrivefeil i e-postadressen.
Overlevering av funksjonsvise e-postadresser/bruker på Office
365 fra avtroppende til påtroppende må avtales mellom de
enkelte.
o Kev må generere nytt passord, evt at ny bruker lager et
selv.
o Lage brukerveiledning for hvordan endre passord

Arne

Stein Ove
Avtroppende i styret

Arne

2

Gjennomgang referat fra forrige styremøte (27.04.2020)
•

•

Lenke til referatet (på Sharepoint-siden “Fotball Styret”)
➢ RIK cup: Har ikke fått dato for planleggingsmøte med DL
Roy Arild og representant for Ringerikskraft. Bjørn sjekker
opp med Roy Arild.
➢ Ang ny krisepakke fra Kulturdepartementet. Ukjent status
på søknad fra Holeværingen. Bjørn sjekker med Roy A.
Evt oppdatering av årshjulet:
➢ Lenke: årshjul 2020 for ILH Fotball

Sekretær

Bjørn
Bjørn
Alle
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Status sportslig:
•

•

•
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Sportslig leder

Aktivitet under ny koronaveileder:
o Ingen endringer av koronareglene før 15.juni
▪ Det har feilaktig blitt opplyst i media om at det ville
bli åpnet allerede 1.juni.
o Stein Ove legger ut ny vaktliste på Sharepoint-området
hvor vi fyller inn ønsket dato.
o To lag som er observert gjentatte ganger med
spillsekvenser som er i strid med koronareglene, bør
følges opp i sine treningstider om mulig.
Forberedelser til Ringerikskraft cup lør 12 sep 20
o Vi avventer med å ta beslutning til etter 15.juni (ny melding
fra myndighetene vedrørende smittevernkrav).
Fotballskole: Skal vi gjennomføre i år eller avlyse?
o .Fotballskolen er flyttet til uke 33 (12-14 august)
o I utgangspunktet for 1.trinn tom 7.trinn, men det må
vurderes ut fra smittevernreglene om det må skjæres ned
på antall deltakere
o Må også her avvente til etter 15.juni før beslutning tas (nye
regler fra myndighetene kan få betydning for hvor mange
instruktører og voksne det er behov for å ivareta kravene
under fotballskolen).
o NB! Påmeldingen for opprinnelig tidspunkt i juni står åpen
på websiden, den må endres snarest til nytt tidspunkt.
o Vidar legger ut infomelding ut på websiden med status ut
fra den usikre situasjonen som rår.

Status økonomi:
•

Stein Ove

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Vidar
Johnny

Fremtidig praksis vedr nominering av spillere til
sonelag/kretslag, ref Faktura 000950 fra NFF Buskerud
o E-post kommer fra Buskerud Fotballkrets ca 1 sep.
▪ NB! Denne e-posten må sendes til Sportslig leder!
Arne sender e-post til Telmen Undrakh og Øivind
Nilsen for å be de bruke korrekte e-postadresser.
o Sportslig leder sender ut til alle lag i aktuelle årstrinn
o Trenere for det enkelte lag nominerer spillere til Sportslig
utvalg.
o Sportslig utvalg gjør en kvalitetssikring og melder samlet
inn spillere til kretsens ansvarlige for sone-/kretstiltak.
o Normalt vil det være en periode med treninger på høsten
før det gjøres en seleksjon blant de som har deltatt
(avhengig av aldersnivå).

Arne (utført 26/5)

Sportslig utvalg
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o Kriterier for nominering klarlegges og informeres om på
kick-off/tilsvarende (innsats, ansvar for egen utvikling,
holdninger osv)
o Rutinebeskrivelse legges inn i sportsplan for ILH Fotball
o Saken følges opp på neste styremøte (sekretær legger inn
på agenda)

5

Sportslig utvalg
Sportslig utvalg
Birger

•

Hovedkontingent 2020 er sendt ut via Spond med mulighet for å
betale med kort
o Spond har lovet at det vil komme flere mulige
betalingsmåter (Vipps?)

•

Har e-post til kioskansvarlige gått i orden? (Lein/Sollie)
o Ja, det er OK!

•

Etablering av lagskontoer – ref e-post fra Johnny Glærum
o Kasserer Fotballgruppa etablerer lagskonto til de årstrinn
med lag som eks. ønsker å samle inn penger på dugnad til
cup o.l (for å unngå at det benyttes private bankkontoer iht
reglene fra NIF). I utgangspunktet gjelder dette for lag fra
11 år og oppover.
o Det blir en bankkonto med nettbank (kun en konto per
årstrinn). Kasserer i fotballgruppa, kasserer i ILH Hovedlag
og DL ILH vil ha fullt innsyn i alle kontoene som er tilknyttet
lagene.
o Lagleder for laget må signere for disposisjonsrett til
kontoen. Dersom laget bytter lagleder, må ny lagleder
signere for å overta disposisjonsretten.
o Inntekter fra Vipps vil gå inn på fotballgruppas felles Vippskonto, merket med “varegruppekoden” tilhørende det laget
det gjelder. Kasserer vil overføre disse pengene til lagets
bankkonto.
o Evt kontantinntekter må lagleder for det aktuelle lag sørge
for å sette inn på lagets tildelte konto (NB! Det må fylles ut
et oppgjørsskjema som signeres av to personer iht
reglene).
o Når laget ikke lenger ønsker/ikke har behov for konto, eller
når laget oppløses, skal restbeløpet benyttes til et formål
som laget bestemmer og kontoen tilbakeleveres til
kasserer.
o Rutinebeskrivelse i klubbhåndbok ILH oppdateres
(publisert på www.ilh.no - Om klubben)

Status kvalitetsklubb:

Johnny

Johnny

Arne
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Ingen ny status denne gangen
Eksisterende status er tilgjengelig på sharepoint-området.

Status materialforvalter:
•

7

- Idrettsglede for alle -

Overlapping går greit. Kaare og Stein Ove møtes neste uke og får
forhåpentlig ny status ang ny utstyrsavtale (eksisterende avtale
med Nike går ut denne sommeren).

Stein Ove

Status anlegg:

• Baneansvarlig for kunstgress?
o Bjørn tar kontakt med aktuelle
• Innskjerping på rydding av mål, søppel etc ifm treninger
o Arne legger ut melding på Facebook
• Vårdugnad:
o Fjerning av tregjerde
o Fjerning av overskuddsgranulat ved banene

Bjørn

• Fjerning av steiner
o Kan disse brukes til noe annet på området?
• Status granulatprosjekt (miljø, Roy Arild)
o Rist monteres i utkanten av baneområdet
• Det planlegges egen sykkelparkering og bedre sikring av
inngangsparti/kiosk (Roy Arild)
• Stenging av “midtpassasjen” i nettingen midt på treningsfelt?
o Bjørn sjekker med Roy Arild om bakgrunnen for at
denne ønskes fjernet

Roy Arild

Arne
Bjørn

Roy Arild
Roy Arild

Bjørn

Dette er punkter referert i e-post fra Kaare
Neste styremøte (Nr 6/2020): Det kjøres mest sannsynlig et ekstra

styremøte i løpet av uke 25. Dette fordi myndighetene og NFF
kommer med nye koronaregler mandag 15.juni. Dette kan få
betydning for planlegging og gjennomføring av:
• TINE Fotballskole 12-14 august
• Ringerikskraft Cup lørdag 12 september
• Seriespill
Vi tar samtidig en vurdering på om møtet kjøres på video eller
fysisk på Svensrud.
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Øvrige styremøter 2020
•
•
•

Mandag 24 august
Mandag 28 september
Mandag 26 oktober
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