
Protokoll 

Styremøte RBK 23. August 2016 

Deltagere: Judith, Gry, Trine, Torfinn, Bjørn Erik, Alf Inge, Thomas, Janne, Lars 
Sølve 

Agenda: 

1. Valg av ordstyrer - Torfinn 
2. Valg av referent – Thomas 
3. Godkjenning av innkalling – OK 

 
4. Dagsorden: 

a. Kommentarer til forrige referat – ingen kommentarer 
b. Økonomi –  

i. Torfinn refererte fra møte med kommunen – kostnad for 
klubbhuset økt med 262 000. Kommunen ønsker og mer bidrag 
da arbeidet med banen blir dyrere enn antatt 

ii. Det er fremdeles utestående kontingenter. Tiltak; liste over 
manglende innbetalinger går til trenerne og spillere som mangler 
innbetaling vil ikke få spille kamper fremover 

iii. B-Laget – asylsøkere ønsker å trene. Sjekke med kommunen 
om vi kan få støtte for å legge til rette for trening og registrere de 
som medlemmer. Torfinn sjekker med Time kommune, Trine 
oversender mail til Kai Ivan Heskjestad med info om 
støttemedlemskap 

iv. Årsberetning – Trine finner frem og sender over til Torfinn 
v. Møter for Bryne sykkelklubb – leie 500 kr pr møte hovedsakelig 

tirsdager 
vi. Leie til selskap – ny leie for fremtidige, ikke allerede bestilte 

selskap: kr 2500 + 1000 i utvask 
vii. Thomas googler enkel kontrakt for lokal leie for fremtidige leier 

c. Kjøp av grassklipper må vi det – Bjørn Erik sjekker om mulighet for 
sponsing av en plenklipper m firehjulstrekk som takler skråninga 

d. Fremdriftsplan ny bane ved Bjørn Erik   
i. Anbudsperiode kommende uker for prosjektet på Rosseland 
ii. Oppstart 1. november. Plan er at bane er spilleklar til 1 mars 
iii. Ny bane i Eivindsholen ferdig til stengning av Rosselandsbanen, 

samt bane i 1900 krysset 
iv. De må sendes ut informasjon til medlemmer og trenere om 

prosjektet, tidsrammer og alternativer – info på Facebook om 
prosjektet - Bjørn Erik 

e. Ref fra Lyngdal v/ Trine  
i. 2017 – påmelding ved betaling 



ii. Sikre at det er nok spillere til laget, det meldes på det antall lag 
som det er spillere til 

iii. Mye positive tilbakemeld for Rosselands deltagelse 
iv. Ønskelig at Rosseland får overnatte nærmere Lyngdal – Trine 

sender mail 
f. Eventuelt  

i. Avtale mellom Time kommune og Rosseland BK om drift av 
garderober og klubbhus – signert  

ii. Ny draktavtale  - avslått av styret 
iii. NFFs Julekalender – avslått av styret 
iv. Dugnad med Sleivdal IL – avslått av styret 
v. Fotballpremier  - allerede i orden for RBK 
vi. Fotball leder kurs – muligheter å stille på dette 
vii. Teknisk fotballskole Kåsen – er distribuert til klubben 
viii. Julelotteri (ref Årshjul) –  

1. hvem skal spørres om premier 
2. antall bøker 
3. samsvar premiemengde vs loddbøker 
4. lynlotteri/basar på klubbhuset med enklere premier – hver 

familie levere inn en premie til dette sammen med 
trekningene fra loddsalget 

5. Oppstart lotteri 1 november, innlevering 1 desember, 
trekning 15 desember kl 18 

ix. Årsfest (ref årshjul) – legges til februar 2017 Lokale? 
Bespisning?  
Forslag om fest på gammel bane ila oktober 
Forslag om åpningsfest ny bane etter 1 mars 
 


