
 

 

 

 

Styremøte 03.04.18 

 

1. Gjennomgang av forrige referat: ok 

2. Økonomi: 

*Status kontingent: 150 betalt.  

Påminnelse til trenere på kontingent, hyggelig påminning. 

 Lagledere får lister i etterkant på hvem som betaler/passive osv. 

3. Utstyr/materiell: 

* Drakter ok.  

*Det avtales begrensinger på hvem som kan handle på Intersport.  

* Behov for to nye 5 er mål. Styre godkjenner innkjøp.  

* Tv/lerret til andre etasje. Vi utsetter avgjørelsen til neste møte. 

* Innkjøp av verktøy: OK (Innenfor rimelighetens grenser) låsen inn nede i ballskap, 

merkes banemester.  

4. Barne  Avd: 

*Dommerpool: Lars Sølve er ansvarlig for dette, Heine purrer.  

*Turneringer. OK 

*Trener koordinator gruppa: Alle trenere klarer ikke rette seg etter retningslinjer. 

Gruppa har flere saker. Disse følges nøye opp. Viktig att vi forholder oss til 

retningslinjer.  

5. Anlegg: 

* Bolter til fundamentene på lysmastene er rustet. Kommunen er kontaktet og må 

følge opp. Disse må ordnes før det støpes over.  



 

 

* Nye vant til 3er fortball, skal vi bygge skur til vanta? Sjekk med pensjonistene. 

Styret godkjenner 25 tusen til prosjektet.  

 

6. Klubbhus: 

*Status: Mye utleie i konfirmasjons sesongen, flere lag planlegger overnatting. Mye 

møter osv. Fotballskole i mai. Høy aktivitet.  

*Fakturering. Sende Edle liste over leietakere, sjekker innbetalinger og fakturere.  

7. Kiosk: 

*Første kampdag for barnegruppa er 25 april. Tirsdag 18.30-19.30 Onsdag 16.30- 

19.30 torsdag 16.30- 19.30. Onsdag er hoved dag. Åpen kiosk alle dager? 

trenerkontrakter fordeler vakter.  

*Priser brus. Vaaland velges som leverandør.  

* Kort på Kiwi, Torfinn og Edle sjekker opp. 

8. Diverse: 

*Gjennomgang av års hjulet: Alle går inn og sjekker års hjulet. Gjennomgang neste 

møte. 

*Skriftlig avtale med Markedsansvarlig: 

Arbeidsgiver avgift må betales. Avtale fra 17 videreføres og formaliseres. Edle 

klargjør kontrakt som Torfinn tar videre med Lars Sølve.   

* Sirwan kobles opp mot Lars Sølve, hjelpe til og søke på støtte. Heine stiller på 

møte.  

*Nytt styre legges ut på nett. 

*17 mai: Vi går i folketoget, drakt eller jakke. Oransje. Laila/Heine opplyser på face. 

Styre stiller i toget.  

Datoer for møter:  

2 mai, 12 juni, 28 aug , 25 sept , 23 okt , 20 nov 

 

 

 

Knud Kjetland 


