
Referat fra styremøte 11.01.16 

 

Tilstede var Torfinn, Judith, Trine, Janne, Lars Sølve, Bjørn Erik og Gry 

 

 Det skal være dugnad på huset 23. januar. Vi trenger 2- 3 håndverkere i tillegg til frivillige. Alt materialet 

blir levert av Torfinn. A-laget blir med og bærer alt inn. Arne lager mat. Gjøremålene er å ferdigstille loftet, 

rydde kottet og henge opp div. kroker på rekvisitarommet. Målet er at loftet skal være ferdig til 25. februar. 

 

 Kontaktkonferansen 25. februar. Janne bestiller smørbrød fra Sivdammen 

 

 Vedlikeholdsplan på banen. RBK skal vedlikeholde matta. Torfinn vet hva som skal stå i planen og Bjørn 

Erik hjelper med å skrive dette ned. Dette må gjøres så fort som mulig. 

 

 Årsmøte/årsfest. Oddgeir og Kai Ove har kontroll fra A-laget, og Judith og Trine sier noen ord fra 

barnegruppa. Torfinn snakker med GUS. Judith ordner mat og pris. Alle trenere må sende årsmelding til 

Trine. Torfinn og Trine skriver også noen ord. Trine kopierer opp ca 20 årsmeldinger. Gry ordner med 

regnskapet. 

 

 Barnegruppa. Jenter 11 ønsker å delta på Lyngdalscup og reise på en helgetur utenom. Dette ble diskutert. 

Vi ble enige om at alle lag får dekket en turnering i løpet av året. Dersom lag ønsker å være med på mer enn 

det, må dette dekkes av spillerne selv. Når det gjelder trenerklær, så får alle hver sin coah-jakke. Resten må 

de kjøpe selv. Ingen får utdelt jakke før politi-attest er levert. Vi har fått sponsorer til 5 draktsett. Lars Sølve 

jobber med flere. Klubb-genseren skal koste 100 i år. 

 

 Hamstad service-avtale. Denne koster 4 800 hvert år og gjelder klima-anlegget på huset. Dette går vi for. 

 

 Utstyr til A-laget. Alle får en treningsoverdel hver, i tillegg kan de kjøpe inn vester og 5 overtrekksbukser. 

 

 Grava har ikke fått faktura. Det gjelder sponsor for 2015. 

 

 Nytt banedekke. Vi må avvente svar fra Ivar. Vi kan ikke sette opp nytt gjerde før ny matte er på plass. 

 

 Styremøter 2015: 

o 24. februar 

o 15. mars 

o 18. april 

o 12. mai 

o 15. juni 

o 23. august 

o 19. september 

o 18. oktober 

o 23. november 


