
Protokoll 

Styremøte RBK 25.oktober 2016 

Deltagere: Judith, Gry, Torfinn, Andrine, (Jan Eirik), Bjørn Erik, Janne, Oddgeir. 

 

Agenda 

1 Valg av ordstyrer - Torfinn 

2. Valg av referent - Andrine 

3. Godkjenning av innkalling - OK 

4. Dagsorden 

 

 

a. Presentasjon av trenerhåndboka 

Gruppa består av Jan Eirik Gjerdevik, Tor Rune Ree, Thomas Nesse og Sverre Bernt Lygren. Dei 

har hatt fleire arbeidsmøter og arbeidet er i prosessen forankra med «ildsjeler» i klubben.  

Gruppen ønsker å lage en «seremoni» for nye trenere der de får utdelt nødvendig materiell for 

ha å starte med. Foreslår at håndboken skal vere nettbasert. 

Mål: Å ha boka klar til oppstart av trenere for 2012 kullet. Oppstart for disse er oppe til 

vurdering for å se på samkjøring med Bryne Fotball, ref sak senere i protokoll.  

Aksjon til neste styremøte i forhold til handboka:  

i. kvalitetssikre dokument som er lagt inn i mappestrukturen til håndboka. For å få 

tilgang til «skyen» der boka ligger ta kontakt med Sverre Bernt Lygren. Jan Eirik 

sender dokumenter til styret som skal kvalitetssikres innen neste styremøte.   

ii. Sjå på forslaga opp mot eksisterende dokument og retningslinjer for klubben. 

Torfinn finner fram dette og Judith sender dette til styret. 

iii. Oppnevning av treningskoordinator. Forslag om at den/de som har denne rolla 

også har ansvar for å oppdatere handboka.   

 

b. Julelotteriet 

iv. Bøker ferdige, kan hentast i morgen 26.10.2016. Start salg 1.11-1.12.  

v. Uke 49 – 14.12.2016 sitter loddselgere på KIWI. Janne avtaler med Robert. 

Komite får beskjed om dette og organiserer klokkeslett for loddsalg.  

vi. Sykler til lotteri er ok (Janne).  

vii. Judith lager liste med gaver ref fjorårets liste og delegerer ansvar. 

viii. Gutter/Jenter 12 skal ikke ha bok.  



c. O jul med din vrede 

i. Undersøke med Ola Helland/Bjørn Hagerup om det er mulig å selge nattmat. 

(Torfinn) 

d. Årsfest 

i. Janne tar ansvar for å vere sjenkestyrer og registrere øl/vin/brennevin 

ii. Torfinn sjekker ut med Bryne Kro i fohold til å ha årsfest på Møllå 

iii. Sjekk tapas pris/organisering fra Tapas Kinaen (judith)/Kjøkkenet(Andrine) 

iv. Legger ut informasjon om at årsfesten er på Møllå på facebook – (Trine)  

e. Rosselandsbanen 

i. Oppgradering Juni/Juli 

ii. Forslag om TeamBygg cup 2.-3.juni (pinse). Dette må fastsettes i neste 

styremøte. Nordsjørittet er 10.juni.  

iii. Forslag om ring i midten – TeamBygg – 10 års – 10 000 pr år. Judith tar dette 

med Team Bygg.  

f. Sponsorinntekter 

i. VI trenger rapportering på status i styremøtene. Torfinn tar dette med Lars 

Sølve.  

g. Økonomisk situasjon 

i. Utfordrende økonomi 

ii. Gry har vore i kontakt med banken angående lån på 300 000. Trenger signert 

protokoll. Tar denne videre.  

iii. Torfinn har vore i kontakt med kommunene angående kommunal garanti.  

iv. Utleige. Fullbooka i helgene framover. Dilemma i forhold til egne medlemmer 

som vil bruke huset.  

v. Forsikringspapir; Usikkert hvem som har vert involvert i avtalene som Gry har 

fått tilsendt.  Vi mangler underslagsforsikring og innbo forsikring. Thomas 

sjekker opp i forsikringer og vurderer oppdateringer før neste styremøte.  

vi. Gry har sett på forslag til hvordan vi kan få bedre system på inntekt/kostnad for 

eksempel kost. Må få dette på plass til neste sesong. Andrine/Gry ser på dette.  

h. Ferdigstilling av klubbhuset.  

i. Torfinn har vore i kontakt med Solberg. Har fått tilbud om TV for 15 000. Dette 

er for mye.  

i. Henvendelse fra Kåsen i forhold til samarbeid 

i. Styret er positive til å få til et samarbeid her for å gje dei som ikkje vil til Bryne 

eit tilbud om fotball fom 13 år. Judith svarer Rune Kenneth på denne 

henvendelsen.  

j. Handlingsplanen 

i. Trine har skrevet tilbakemelding ref mail. Styret fornøgd med dette innlegget.  

ii. Bjørn Erik informerte om diskusjonene som går på bygging av enkle baner + 

brakker på Tangen.  

k. Taktekking av garderobetak 

i. Sjekker med Tor Rune om det kan gjøres nå med fakturering på nyåret. Judith.  



l. Eventuelt 

i. Laga i klubben samlast kl 12 søndag for å gå i tog til Brynekamp. Informasjon om 

dette blir lagt på facebook.  

ii. Oppstart av 5 åringer. Bryne har tatt kontakt med Judith i forhold til å samkjøre 

oppstart av de minste laga. Tradisjonelt har Rosseland starta i januar og Bryne 

har starta ~april.  

iii. Orientering fra A- laget. Fortsetter i 4. divisjon. Kai Ove fortsetter. Oddgeir vil 

ikkje fortsette. Laget bør vere så gode at dei kan delta i NM.  

iv. Dugnadsdeltagelse fra A-laget. Diskusjon rundt dette, ingen konkrete 

konklusjoner.  

v. Trenger bedre og meir effektivt økonomi system. Gry ser inn på eventuell pris 

på økonomi løsning.  

m. Signering av protokoll. Må printe ut protokoll og signere på påfølgende styremøte. Thomas.  

n. Innspill til neste styremøte 

i. Struktur på roller og ansvar i styret samt månedlig rapportering  

ii. Oppsummering kiosk og plan for neste år 

iii. Innspill til nye styremedlemmer for valgkomiteen 

iv. Trenere til 2012 kullet 

 

 


