
     

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 

 

 

 1 (3) 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

  - Idrettsglede for alle -  

i BMW Gruppen 

 

Møtereferat 03 – 2021 Styremøte 

MØTEDATO: Mandag 22.03.2021  

TID: 20.00-22.00  

STED: Teams 

Deltakere: Vidar, Bjørn, Johnny, Stein Ove, Steffen, Live, Birger, Lars 

Ikke tilstede:  
Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ Frist 

1 Godkjenning av forrige møtereferat  
Ingen kommentar 

Bjørn 

2 Rekruttering av økonomiansvarlig. Bjørn og Johnny 

forsøker å finne erstatter. Status meldes tilbake til styret innen 

neste styremøte.  

Bjørn/Johnny 

26.4 

3 Årshjul 

 

Opplæring på Spond anbefales å gjøres på tvers av hele 

ILH. Styreleder løfter dette til styret i ILH.  

 

Kickoff trenere og veiledere var planlagt 11.4. Ny dato blir 

besluttet etter påske. Bør gjennomføres tett opp mot oppstart 

sesong og når terminlister foreligger. Bjørn tar kontakt med 

daglig leder i forhold til gjennomføring av Spondkurs. 

 

Vårdugnad flyttes fra planlagt 11.4 til mest sannsynlig 18.4 kl 

10.00-14-00. Hanne Therese koordinerer med Bjørn rundt 

dette. Tidspunkt besluttes snarest og informasjon sendes ut 

fra Hanne Therese. Stein Ove har oversikt over oppgaver 

som må gjøres. Det anbefales å sette av god tid slik at 

enkelte ikke må reise før oppgavene er ferdig utført.  

Oppgaver som må utføres er bytting av nett, plukking av 

søppel, maling av inforamme og utsetting av benker. Stein 

Ove leder arbeidet og Hanne Therese skaffer ressurser (16-

20 personer) 

 

Tine Fotballskole er planlagt de tre første dagene i 

skoleferien 24.-26. Juni.  Usikkerhet rundt covid: Det er et 

alternativ å flytte til etter fellesferien. Beslutning om dette tas 

primo april. Siste frist er uke 16. Begrunnelser for valg tas 

Lars 
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imot og vurderes fortløpende frem til beslutning. Sportslig 

utvalg har tidligere vært arrangør, men det er ønskelig at det 

gjøres en vurdering av dette. Påmelding innbefatter et 

depositum på kr 3000. Forventede inntekter i størrelsesorden 

100-110kNOK ved 150 påmeldte. Ble ikke gjennomført i 2020 

grunnet mangler i kapasitet sanitæranlegg (Covid relaterte 

ekstrakrav). 

Morten 

4 Bidrag inn i sportslig utvalg 

 

Generell informasjon:  

Ny sportslig leder er Morten Heggedal – Styret ønsker han 

velkommen.  

Sportslig utvalg ser slik ut: 

 

Rune Kalleberg – Trenerveileder. 

Ulla Finnerud Nielsen – Fair Play ansvarlig 

Live Dokka – Rekrutteringsansvarlig 

Hvem er Dommeransvarlig? 

 

I tillegg ønsker blant andre Stein Ove å bidra. Frode Røste vil 

også bidra for å dekke krav til Kvalitetsklubb 

 

5 Fordeling treningstider ifm Korona regler 

 

Vidar anbefaler å vente til nye retningslinjer fra Regjeringen legges 

frem tidlig april. Styret er enige.  

Det er nå mulig å spille tre lag à 10 spillere (inkludert trenere) på 

Svensrud, da KG11 kan deles i to ved hjelp av fotballmål 

 

 

 

Vidar 

6 Annet 

 

Informasjon til skoler og barnehager om oppstart fotball 

høsten 2021. Det er krevende å få informasjon ut til skoler og 

barnehager. Flere ledere ønsker ikke å formidle denne type 

informasjon. Live sjekker med kultursjefen i Hole om han kan 

bidra.  

 

Ny styreleder ønsker gjerne å være kopiadressat på 

mailkorrespondanse som angår ILH fotball. Dette for å 

raskest mulig få oversikt over saker og status i klubben.  

 

 

 

 

Live 

 

 

 

 

Alle 
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Ingen tilbakemelding fra Hovedstyret vedrørende innstilling 

om åpning for trening utenfor priærsesong 

 

Vidar sender ut forlag til “baneplakat” når denne ligger klar. 

 

7 AirDome 

• En fungerende arbeidsgruppe har blitt satt sammen 

• Friidretten er ikke lenger en mulig sambruker og det vil 

da bli en ren fotballhall (full 11’er bane). Størrelse og 

utforming vedtatt. 

• Første møte avholdes i morgen 23.02 

• Prosjektering ferdigstilles i løpet av 2021 

• Planlagt bygging i 2022 

• Totale kostnader anslått til ca 25MNOK 

Steffen 

8 Neste møte i hovedgruppa er årsmøtet ILH 21.04.2021 kl 

1830 

Neste styremøte ILH fotball er 26.4.2021 kl 2000-2200 
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