
     

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 06 – 2021 Styremøte 

MØTEDATO: Mandag 31.05.2021  

TID: 20.30-22.30 

STED: Teams og Svensrumoen 

Deltakere: Vidar, Stein Ove, Steffen, Lars, Hanne Therese (Teams), Birger 

(Teams) 

Ikke tilstede:  
Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ Frist 

1 Godkjenning av siste referat 
- Referat godkjent 

Birger 

2 Status Tine Fotballskole 

- Gjennomført ett møte 

- Delt inn i flere arbeidsgrupper (ernæring, instruktører, 

rigging, aktivitetsgruppe)  

- Påmelding er lagt ut 

- Jobbes med å få inn flere voksne 

Stein Ove 

3 Rekruttering til styret. Kasserer, SU, arrangement 

- Ingen som har meldt seg etter utlysning på FB 

- Også behov for å rekruttere 

materialforvalter/unisportkontakt 

- Bruke foreldremøte med de nye 6åringene til å rekruttere til 

styret 

- Unisportkontakt/materialforvalter må ikke nødvendigvis 

sitte i styret 

- Sender ut rekruttering via Spond (Kev) 

- Har fått klarsignal fra Hovedstyret i forhold til rekruttering 

av en lønnet (100.000kr pr år) trenerveileder. Må vurdere 

om dette skal utlyses eller ta direkte kontakt med aktuelle 

kandidater.  

Lars 

4 Personalsak 

- Blir ikke referatført grunnet sensitiv personalinformasjon. 

Lars 

5 Airdome 

- Ble tatt opp på hovedstyremøtet forrige møte 

- Er nå i en analysefase og skal gå over til et forprosjekt 

- Ser på inntekter og kostnader 

Lars 
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-  

6 Trening utenfor primærsesong 

- Sak flyttet til neste hovedstyremøte da kontrollutvalget ikke 

har fått behandlet saken 

Lars 

7 Treningsavgift for lag som ikke har fått trent grunnet Korona tiltak 

(Old boys og Seniorlag).  

- Treningsavgift har blitt sendt ut til old boys. Seniorlag har 

ikke startet opp trening. 

- Frivillig for Old Boys å betale inn. Ikke sendt ut til 

Seniorlaget 

 

8 Registrering av fremmøtte på Svensrud 

- Alle (tilskuere og spillere) skal registreres i forbindelse med 

kamp på Svensrud (via QR kode) 

- Spillere i alder over 13 registreres i FIX og trenger ikke 

registreres via QR kode (web) 

 

9 Kiosk, ansvar i forhold til toaletter og annet 

- Ansvarlig kiosken sender ut dugnadslister for kioskvakter. 

- Hanne Therese forsøker å koordinere kioskvakter i forhold til 

andre dugnader 

- Toaletter er pt ikke en del av kioskansvaret. Hanne Therese 

kontakter kioskansvarlig for å vurdere om det skal gjøres 

eventuelle endringer av instruks 

 

10 Klubbdommere 

- Skal gjennomføres dommerkurs i høst 

- Dommeransvarlig kalles inn til neste styremøte for å 

saksbehandle håndtering av dommerressursene i klubben 

 

 Annet: 

- Bør gi en “symbolsk” påskjønnelse til baneansvarlige for den 

innsatsen de legger ned.  

- Hvordan kan fotballgruppa nyttiggjøre seg kapasiteten til 

daglig leder? 

- Bør gjøre nye vurderinger i forhold til kameraovervåkning 

for å unngå hærverk 

- Må se på innkjøp av robotklipper for å lette jobben for 

banemannskapet 

- Lagskasser er idrettslagets midler. Det betyr at dette ikke 
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skal være på private kontoer. Kontoene skal være disponert 

av ILH.  

- FIKS dommerregninger. Administreres av Vidar. Vidar og 

Lars avklarer hvem som skal ha tilgang til å godkjenne 

dommerregninger i FIKS. Hanne Therese sjekker med 

kiosken hvordan dette håndteres for de som utbetales der. 

- Trenergodtgjørelse. Trenere seniorlag får samlet 20.000 kr. 

Dette fordeles mellom hovedtrener og assistenttrenerne.  

- Har meldt opp seks guttelag og to jentelag for høstens 

første klassinger. 

- Kretsen har åpnet for justeringer av høstsesongen (ekstra 

lag eller trekke lag). 
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