IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

Møtereferat 04 – 2021 Styremøte
MØTEDATO: Mandag 26.04.2021
TID: 20.30-22.30
STED: Teams og Svendsrudmoen
Deltakere: Vidar, Johnny, Stein Ove, Steffen, Live, Arne, Rune, Roy Arild, Eivind,
Lars
Ikke tilstede: Hanne Therese, Birger
Sak
1

Innhold/ Oppsummering
Godkjenning av forrige møtereferat

Ansvarlig/ Frist
Lars

Kassererrollen: Vi jobber fortsatt med å finne ny kasserer.
Cathrine Ismajli kontaktes. Johnny beslutter dato for egen
fratredelse.

Lars

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.
2

Status Kvalitetsklubb

3

Arne redegjør for status i arbeidet. Han ønsker og trenger
innspill og bidrag for å opprettholde den ambisiøse planen for
å være kvalitetsklubb innen sommerferien, ref Mail sendt ut
26.04.
Arne er tydelig på at informasjon vedrørende Kvalitetsklubb
må ut til foreldrene. Forslag og innspill til dette settes stor pris
på.
Dugnad 18.04

Live

Alle som kan

Stein Ove er fornøyd med dugnaden, men det er fortsatt noe
arbeid som gjenstår. Blant annet må rammen til den nye
plakaten males. Han ønsker seg også noen kasser til
oppbevaring av små mål og en låsbar bod/tilsvarende ute for
å unngå å ha utstyr på teknisk rom i klubbhuset.
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Status corona
Vidar informerer om status ifm planlegging av- og
distribuering av treningstider. Vi forventer åpning til kamper
mot nærliggende kommuner sent i mai, eller tidlig i juni. Noen
lag kan møte annet ferdighetsnivå enn ønsket.

5

6

Det er begrensning på tillatt antall på treningsanlegget –
200stk. Det vil påvirke cuper og kamper fremover og må tas
med i planlegging av oppsett og informasjon ut.
Ønske om kamera på KG7 og KG11
Det har kommet inn ønske om å ha kamera over
kunstgressbanene. For å se om banen er brøytet vinterstid,
og antall brukere generelt. Dette er et godt forslag, men av
alle ting som skal gjøres nå prioriteres ikke arbeidet med
dette pt.
Jeg informerer vedkommende.

Lars

Digital dommerregning
Morten Heggelund har sagt seg villig til å bidra inn som
dommeransvarlig. Flott.
Ny løsning for betaling av dommerregning er effektiv. Alt
gjøres digitalt. Johnny sier dette er meget positivt og sikrer
bedre kvalitetssikring av dokumentasjonen som kreves.
Tidligere har kvitteringer blitt sendt i flere format, nå blir det
enklere for alle.
Jeg har sendt mail til NFF 26.04 med ansvarlige i klubben for
godkjenning av regninger. Johnny og undertegnede ble sendt
frem innen fristen. Morten legges på som godkjenner når jeg
har mailadressen hans.

7

Lars

Trening utenfor primærsesong
Den siste måneden har vi jobbet med denne saken. Det har
vært avholdt internt møte i fotballgruppa, og møte med ILH
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sportslig utvalg (ILH SU). Saken har skapt bredt engasjement
i gruppa, og enkelte har brukt en del tid på denne saken.

Lars

Jeg lager ferdig utkast i dag (27.04) og sender ut med kort
tidsfrist for å sende frem til SU.
Beslutninger/informasjon fra årsmøtet i ILH
8
Tidligere har tildeling av midler fra hovedstyret blitt gjort
automatisk. Fordi alle lagene har solid økonomi, og ILH står
potensielt ovenfor store investeringer i klubbhus på Kleiva og
Air Dome vil denne ordning i år være behovsprøvd - under
forutsetning at aktivitetsnivået skal være tilsvarende eller
høyere enn tidligere. Vi må melde fra om vi har behov for
tildeling av midler.
Det er satt av midler i hovedstyret til å ansette Trenerveileder
i noen % stilling. Videre prosess for å iverksette på dette er
jeg usikker på. Forslag sendes frem til styret.
Kommunen setter av årlig 100 000kr for vedlikehold av
anlegget. Vi må beslutte om vi trenger midlene – Noe vi
bekrefter. Det planlegges med rens av kunstgressbanene (vi
er usikre på når det er gjort forrige gang). Til 40 000kr. Det
skjer i mai.
Hovedstyrets valgkomite ønsker at vi bidrar med å identifisere
personer som kan ta roller i hovedstyret.
Sportslig leder
Vi har behov for sportslig leder i gruppa. Stein Ove har sagt
seg villig til rollen midlertidig for å få fotballen i gang på våren.
Det foreslås å ha representanter i SU som representerer tre
områder- barneidretten, ungdomsidretten og jenter. Vi har for
lite ressurser, men aktuelle bes ta forbindelse med Stein Ove.
Informasjonsskriv til trenere for ungdomslag

Det er produsert et infoskriv som er ute på høring. Hensikten
er å informere trenerne for våre ungdomslag om muligheten
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for å få godtgjørelse som trener. At ordningen er rettferdig og
transparent. Det fremstår som det i fjor var tilfeldig hvem som
fikk godtgjørelse, og det er etter min mening uhensiktsmessig,
og kan være lite motiverende dersom dette oppdages av
trenere som ikke vet om ordningen.
Styreleder har tydeligvis ikke sendt ut infoskrivet til alle i SU,
og beklager dette. Skriver sendes ut.

Lars

Tine Fotballskole og RIK cup

Tine fotballskole ble ikke gjennomført i fjor. Vi ønsker å
gjennomføre i år. Tidspunkt ble satt til august, selv om det
kan påvirkes av XCAMP som gjennomføres på
Helgelandsmoen i perioden 2. - 13. august. ILH er forespurt
om å stille til dugnad. Antall er uvisst.
Dato for Tine fotballskole settes til: 11. - 13. August. Vi
håper det medfører at vi kan samles flere enn 200 personer
på anlegget. Hvis ikke, settes øvre begrensning på antall vi
kan ha på anlegget. Vi planlegger ikke med flere
gjennomføringer.

RIK fotballcup (11.september) - Ikke besluttet gjennomført.
Det er konfirmasjonshelg.
RIK cup må besluttes gjennomført snarest. Roy Arild må vite
om vi skal bestille premier. Vi har ikke en gruppe som jobber
med dette pt, men en viktig del av arbeidet fremover vil være
å sikre at påmeldte deltakere stiller. Det er ikke besluttet at vi
gjennomfører cupen med bakgrunn i ressurssituasjonen i
gruppa. Dersom jeg ikke får tilbakemelding på dette innen
rimelig tid foreslår jeg å kansellere cupen.

Alle

Kick off høsten

Torsdag 20. Mai planlegges kick off. Vi ser for oss å
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gjennomføre i to puljer. Koordinering og gjennomføring gjøres
av SU.

SU
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