IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

Møtereferat 07 – 2021 Styremøte
MØTEDATO: Mandag 28.06.2021
TID: 20.30-22.30
STED: Teams og Svensrumoen
Deltakere: Vidar, Stein Ove, Steffen, Lars, Hanne Therese (Teams), Birger, Svein
Sollie, Ann Kristin Lein
Ikke tilstede:
Sak
1
2

3

Innhold/ Oppsummering
Ansvarlig/ Frist
Godkjenning av siste referat
Birger
- Referat godkjent
Kiosk
Svein/Ann Kristin
Fungerer generelt bra. Ett par som ikke har møtt, Bra salg med
både is, brus og vafler.
- 185.000 på kiosk kontoen.
- Bra lagerhåndtering med lite svinn
- Behov for ny oppmerking utenfor kiosken (1m avstand). Ulla
gir beskjed om det er spesielle behov i forhold til
fotballskolen
- Stein Ove legger ned 10 dommerfløyter i kiosken
- Behov for flere «korona registrerings» lapper
- Finnes noe kontanter til betaling av dommere
- Salg for 9.000 i mai hvorav kun 700kr var i kontant
- Salg for kr 41.000 i juni kr 23.000 på kort, kr 15.000 på
vipps kr 3500 på kontant
- Bør vurdere å selge basis tøy som fotballsokker og shortser
Fotballskolen
- Arrangementskomitéen har kommet et godt stykke på vei i
planleggingen.
- 110 påmelde så langt
- 37 instruktører
- 16 voksne frivillige (rigging) på tirsdag og 6 stk på torsdag
(nedrigging)
- Tine krever at det ikke skal selges usunne kioskvarer som
kake under arrangementet. Forslag om salg av f.eks. toast
- Planleggingen er ihht plan

Stein Ove
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Bør generelt legge inn dugnader i årshjulet for å lette
arbeidet for dugnadsansvarlig

4

Utleie av KG11
- Har vært dialog med HBK angående utleie av KG11 til HBK
fra 12.juli til 6. august
- Få fra ILH som trenger i denne perioden
- Alle lag har blitt spurt om de kommer til å trene i den
aktuelle perioden
- Daglig leder har hatt dialogen med HBK
- Status nå er at det ikke usikkert om det blir noen avtale
grunnet høy baneleie (25.000kr pr uke)
- Alternativ løsning kan være å godskrive treningstimer i
forhold til baneleie på AKA arena i vinterhalvåret eller sette
samme timespris som leie på AKA arena
- Lars tar saken videre med Roy Arild

Lars
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Økonomi
- 358.000 kr i disponible midler
- Forventer ingen store utgiftsposter
- 400.000 er behovsprøvd, 100.000 til baner, 200.000 blir
tildelt basert på antall medlemmer og er innvilget. Det er
med andre ord kun de siste 100.000 som i realiteten er
behovsprøvd.
- Utgiftene i år har i praksis vært lave i år pga korona
situasjonen
- Ligger an til å gå i overskudd for 2021
- Lars tar over midlertidig som kasserer nå når Johnny slutter.

Lars
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Flytting av trening pga kamper:
- Skal vi flytte treninger i ukedager for å hindre for mange
deltakere på hovedanlegget i forhold til Corona regler
- Forslag om at Vidar kontakter kommunelegen via daglig
leder for råd om gjennomføring og maks antall deltakere på
stadion samtidig.

Vidar
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Klipping og merking av baner

Lars
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Se eget saksunderlag fra Lars
Anbefaling fra Lars å kjøpe inn to klippere (2 x 60.000kr).
Styret stiller seg bak anbefalingen.
Lars tar også opp med daglig leder muligheten for å leie inn
noen ungdommer til å klippe
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Trening utenfor primærsesong
- Må gå igjennom «kjøreregler» for trening utenfor
primærsesong
- Trenersamling i august som tar opp kjøreregler for trening
utenfor primærsesong i tillegg til et par andre temaer som
f.eks. samarbeid mellom klubber, hospitering og annet.
- Må legge trenerforum inn i årshjulet

Stein Ove
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Personellsituasjonen i styret
- Identifiserer hvilke årskull som ikke har noen i frivillige verv
og ta en ringerunde for å verve

Lars
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Airdome
- Tar noe lenger tid enn ønsket
- Ikke satt av midler i Holekommune
- Legger ut referat fra Hovedstyret på sharefpoint
Annet:
- Bør vurdere å sende noen fra fotballgruppa til
cupfinaleseminar

Lars/Steffen
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