IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

Møtereferat 11 – 2021 Styremøte
MØTEDATO: Mandag 01.11.2021
TID: 20.30-22.30
STED: Svensrudmoen
Deltakere: Vidar, Stein Ove, Lars, Hanne Therese, Birger, Arne Berg
Ikke tilstede: Steffen
Sak
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Innhold/ Oppsummering
Ansettelser
- 6 søkere til vaktmesterstillingen, derav 2 søkere er aktuelle.
Har avholdt møte med Kjell Sulland som er den mest
aktuelle søkeren. Kjell har blitt tilbudt en stilling der man
har blitt enige om lønn og omfang.
- Har vært i dialog med Frode i forhold til trenerveileder. Har
blitt formidlet informasjon om lønn og omfang. Frode vil
komme tilbake med svar om han takker ja til stillingen.
Sportslig/Kvalitetsklubb
- Arne har laget nytt utkast til sportsplanen og
gruppehåndbok og sendt inn til kretsen for evaluering. Har
noen mangler på kompetanse og mangler informasjon om
alle som har kurs. Håper å kunne arrangere kurs før
sesongstart.
- Møte i sportslig utvalg i morgen
- Keeperskole med 36 deltakere 6. november. 30 deltakere
fra Holeværingen.
- Jobber med trenerkontrakter for 2022
- 10 nye spillere fra NUIL (G2008)
- En rekke spillere som er tatt ut til sonelag
Koordinator
- Siste kamp i 2021 sesongen ble spilt forrige uke
- Vintertidene for trening er sendt ut. Ingen klager mottatt.
Noen treningstider til overs.
- Futsal starter førstkommende helg
Dugnad
- Stor aktivitet i forhold til dugnader
- Hytteplanmila ble totalt et meget godt arrangement. Ble

Ansvarlig/ Frist
Lars

Arne/Stein Ove

Vidar

Hanne Therese
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mange frafall dagen før og samme dag. Trenger en større
buffer for å kunne takle frafall.
- Har laget forslag til oppdatert årshjul med fordeling av
dugnader mellom lagene.
- Har 4 frivillige til høstdugnad. Mangler fortsatt 4 stk.
Økonomi
- Har fått tilgang på tre lagskontoer (J2003, J2005, G2007)
- Disponible midler pt kr 427.167 (kr 530.000 i november
2020)
- Utbetaling av trenerkostnader på kr 102.000 og inntil kr
42.500 for kjøregodtgjørelse gjøres medio november.
Sportslig leder lager oversikt og sender Økonomiansvarlig.
Runden
- Arne trenger innspill fra Sportslig på hvem som har
gjennomgått trenerkurs
- Ønske fra G2007 om å sette opp navnelapper på knagger i
garderoben.
- Julebord 11 desember for Styret
- Evaluering av Tine fotballskole i morgen
- Alle fremtidige møter starter med godkjenning av referat
fra siste møte
Neste styremøte:
- Neste styremøte 29.11 kl 20.30

Lars

Alle
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