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- Idrettsglede for alle -

Møtereferat 02 – 2021 Styremøte
MØTEDATO: Mandag 21.01.2021
TID: 20.00-22.00
STED: Teams/Trongsmoen
Deltakere: Vidar (teams), Bjørn, Birger, Johnny, Stein Ove, Steffen, Live (Teams),
Ulla (Teams)
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Innhold/ Oppsummering
Godkjenning av forrige møtereferat

Ansvarlig/ Frist

Forberedelser årsmøte
• Tidspunkt for møte
• Årsberetning
• Regnskap 2020
• Budsjett 2021
• Valg – Valgkomite iverksettes
Robotklipper
• Johnny ser på de økonomiske mulighetene for investering i
robotklipper og presenterer i neste styremøte
Rekruttering styre
• Lars Olsson har sagt seg villig til å ta rollen som styreleder
• Vidar stiller en sesong til som koordinator
• Morten Ullbråten og Morten Heggelund er villige til å ta
roller i styret
Anlegg:
• Ingen store saker
• 7er banen i drift og i god stand
• Mangler plakat over anlegget. Bør ha plakat til påske. VIdar
har laget utkast over baner
Ny overgangsansvarlig for spillere
• Spillere på vei inn har blitt håndtert sportslig leder, mens
overganger ut har blitt håndtert av Vidar
• Ansvar ligger i rollebeskrivelsen på sportslig leder
Trenerkveld i regi av Strømsgodset
• Ønsker å arrangere en kveld for trenere på Svendsrud

Bjørn

Johnny

SteinOve

Steffen
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• Steffen tar kontakt med SIF og ser på eventuelt innhold
• Vi må sette en dato for når vi eventuelt ønsker dette
gjennomført og en ønsket agenda
Tine Fotballskole
• Ble ikke arrangert i 2020
• Dersom det skal gjennomføres i 2021 må planleggingen
startes
• Søknad må sendes innen 15 mars
Påmeldinger
• Ungdoms og voksenfotball er påmeldt til seriespill
Primærsesonger for idretter i Holeværingen
• Enighet i at det bør gjøres en viss oppmykning som tillater
trening på tvers av sesong, men at idrett i høysesong skal
prioriteres gjennom for eksempel tildeling av treningstider
• Bjørn ser på en anbefaling basert på dagens diskusjoner og
underlaget fra Live og Ulla.

Bjørn

Vidar
Bjørn

Neste møte 22.02.2021
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