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Møtereferat 12 – 2021 Styremøte 

MØTEDATO: Onsdag 01.12.2021  

TID: 21.00-22.00 

STED: Teams 

Deltakere: Vidar, Stein Ove, Lars, Hanne Therese, Birger, Arne, Steffen 

Ikke tilstede:  
Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ Frist 

1 Godkjenning av møtereferat 10, 01.11.2021 
- Mindre korrigeringer i forhold til økonomi lagt inn av Lars 

- Møtereferat godkjent 
 

Birger 

2 Ansettelser 
- Har ansatt Frode Røste som trenerveileder 
- Kjell Sulland ansatt som vaktmester. Behov for flere frivillige 

som “banemannskap” 

Lars 

3 Sportslig/Kvalitetsklubb 

- Er i ferd med å få oversikt over hvilke årskull som mangler 

trenerkurs i forhold til krav ifm Kvalitetsklubb 

- Frode skal sette i gang fellestreninger for flere årganger, 

blant annet 07/08, samt 09/10 

- Trenerforum førstkommende mandag 06.12.2022 

- Behov for adm. stilling til blant annet kontraktshåndtering 

- Forslag om honorar til de som tar frivillige verv for 

fotballgruppa. Kan for eksempel være i form av at man 

slipper å betale treningsavgift/medlemsavgift for barn eller i 

form av annen økonomisk belønning. 

- Mange årskull som ikke er representert i styreverv. 

- Kun positive tilbakemeldinger så langt i forhold til trening 

utenfor primærsesong. 

- Noen lag som er i gang med futsal 

- Vil etter hvert komme info om innmelding av lag til 2022 

sesongen 

 

Stein Ove / Arne 

4 Koordinator 

- Den etterlengtede vinterroen har til dels senket seg for 

Koordinator og hverdagen er litt mindre hektisk 

Vidar 
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- Vintertrening er i gang 

- KG11 sannsynligvis stengt for sesongen (væravhengig) 

- Det er en time på lørdager som ikke er i bruk i hallen på 

Heradsbygda. Kan vurdere å kansellere denne dersom ingen 

lag melder interesse. 

 

5 Dugnad 

- Salg av bambussokker er i gang. Totalt 4 lag som sier de er 

interessert i å selge.  

- Årshjulet gjør det enklere og mer forutsigbart å 

gjennomføre dugnader for 2022 og fremtidige sesonger. 

Hanne Therese involverer Kjell Sulland i dugnadsaktiviteter 

som involverer anlegget. 

- Ønsker å se på dugnader som involverer ungdommene til 

inntjening til for eksempel lagskasser 

 

Hanne Therese 

6 Økonomi 

- Disponible midler pt på kr 269.000. Hadde kr 512.000 

tilgjengelig på samme tid i fjor. 

- Ønske om tilskudd på kr 200.000 fra Hovedstyret 

- De fleste av utgiftene er “faste utgifter” 

- Vanskelig å sette riktig økonomisk prognose da kommende 

inntekter og utgifter er vanskelig å prediktere 

- Kan vurdere å sette opp treningsavgiftene for å øke 

inntektene til fotballgruppa dersom dette er nødvendig for 

å opprettholde ønsket nivå av aktivitet. 

 

Lars 

7 Kvalitetsklubb 

- Har sendt ut status på Kvalitetsklubb i forkant av styremøtet 

- Har gjennomgått sportsplanen. Det må besluttes sportslig 

målsetning av Sportslig/Styret. Til hensikt å laste opp en ny 

sportsplan til kretsen før jul. Sportslig ser på målsetninger 

og forankrer dette med Styret. Arne sender ut forslag for 

kommentarer. 

- Er på oppløpssiden i forhold til godkjenning 

- Setter opp et gir slik at man kan komme i mål før 

sesongstart, noe som bør være mulig. 

Arne 
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- Trenger rekrutteringsansvarlig som erstatter for Live 

- Må registrere alle som har kurs og finne ut hvilke lag som 

mangler trenerkompetanse. 

- Må ikke nødvendigvis ha 100% dekning på kurssiden, så 

lenge man kan fremvise en plan for hvordan man skal dekke 

inn mangelen på kompetanse. 

- Klubben må ha fokus på “trygge rammer” og belyse dette i 

sitt arbeid. Arne lager oversikt over aktuelle temaer. Må 

typisk ha fokus på ett område pr år. 

- Skal lage ny versjon av gruppehåndboka. Dette er en 

forholdsvis liten jobb. 

- Kretsen har laget en pilot på årshjul. Kan være en mulig 

løsning for deltakelse i aktiviteter for gruppa. Nils Harald 

Strøm kan kontaktes for mer info. 

 

8 Runden: 

- Ingen spesielle punkter 

 

 

9 Neste styremøte: 

- 31.01.2022 kl 20.30 
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