IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

Møtereferat 08 – 2021 Styremøte
MØTEDATO: Mandag 30.08.2021
TID: 20.30-22.30
STED: Teams og Svensrudmoen
Deltakere: Vidar, Steffen, Lars, Hanne Therese (Teams), Birger
Ikke tilstede: Stein Ove
Sak
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Innhold/ Oppsummering
Godkjenning av siste referat
- Referat godkjent
Tine Fotballskole
- Forberedelsene gikk bra. Gode tips fra Ståle og Geir
- Ca 140 deltakere og 40 instruktører
- Gode tilbakemeldinger fra deltakere/foreldre
- Gode tilbakemeldinger fra forbundet i forhold til
jenteandelen (instruktører og deltakere)
- Kan være fordelaktig å starte rekrutteringen av frivillige
tidligere
- Alt i alt godt gjennomført
Sportslig

Ansvarlig/ Frist
Birger
Stein Ove

Stein Ove

Trening Vinter
- Flere har fått med seg at det er mulig å få treningstider for
yngre årstrinn
- Stein Ove ser på muligheter for fordeling av treningstider

4

Utstyr til dommere:
- Kommet en forespørsel om 3000kr til dommerutstyr for
11’er fotball
- Lars sjekker hvor dette er hjemlet
Personellsituasjonen
- Live slutter som rekrutteringsansvarlig fra 1. september
- Oscar har klippet gressbanene i løpet av sommeren (innleid
ressurs). Har kontrakt frem til 12. oktober
- Vaktmester. Har fått mulighet til å ansette en person i 20%
stilling. Må lage et saksgrunnlag til hovedstyret.
Hovedstyret er villig til å bruke 100.000 i lønn.

Lars

Postadresse: Postboks 6, 3530 Røyse
Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse
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Sportslig opplegg. Har fått mulighet til å ansette en person i
20% stilling. Må lage et saksgrunnlag til hovedstyret.
Hovedstyret er villig til å bruke 100.000 i lønn.
- Setter opp et arbeidsmøte for å lage et saksunderlag for
vaktmester og sportslig leder (Steffen, Lars, Birger og Stein
Ove)
- Banemannskap. Lars har kjøpt inn påskjønnelse fra Røyse
frukt og Bær. Er i ferd med å dele ut
Økonomi
- Fått inn kr 300.000 for treningsavgifter
- RIK cup kr 57.300
- Kiosk kr 196.460
- Fotball kr 331.651
- Totalt: kr 585.411
Kontrakter trenere
- Har ingen kontrakter liggende
- Har ikke betalt ut noen trenere etter sommeren
- Må sjekke om trener seniorlag har fått utbetalt godtgjørelse
G19
- Hvordan sikrer vi et tilbud til G19 neste år. Det er pt ikke
nok spillere til G19 lag.
- Fra neste år kan G14 være eldste laget i ILH
- Se på samarbeid med andre lokale klubber?
Fremover
- Viktig å være ryddige fremover i forhold til trening utenfor
sesong
Skilt med adgangsinfo
- Sjekke om det er mulighet til å låse opp døra via app eller
lignende
- Hanne Therese og Lars kan også sette opp på lista.

Lars

Lars

Vidar

Birger

Birger

Runde rundt bordet:
- Hanne Therese. Viktig å purre/minne frivillige på oppgaver
de tar på seg i forbindelse med for eksempel fotballskolen.
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Oscar har vært fornøyd med muligheten til sommerjobb
med gressklipping. Følger opp daglig leder i forhold til
dugnad Hytteplan
Vidar. Sender ut info om futsal sesongen. Måtte trekke to
G06 samt G16 og senior damer. Ser på
vintertreningstidene.
Lars. Krevende å rekruttere. Må se på alternativer. Mulig å
fordele styreverv på gitte årskull. Ønsker å påskjønne
kioskansvarlige for innsatsen de legger ned.
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