
Referat Styremøte fotballgruppa 7 Februar 2018 

Tilstede: Avtroppende leder Kåre Svepstad, påtroppende leder Jøran K. Dahl, Styremedlem 
Anders Arntzen, Styremedlem Gjøran Fjellhaug, Styremedlem Vegard Forbord, 
påtroppende Styremedlem Ida Gudding. 

Sak 1 ; Konstituering av nytt styre 

- Leder; Jøran K. Dahl 

- Nestleder; Ida Gudding 

- Kasserer; Vegard Forbord 

- Sportslig Leder; Gjøran Fjellhaug 

- Sekretær; Anders Arntzen 

Sak 2; Siden sist... 

            Kåre orienterte om hva som hadde skjedd siden siste møte 

Sak 3; Økonomi 

            Budsjettet blir som budsjettet var i fjor + Elkjøp Cup 

Sak 4; Aktuelle Investeringer i 2018 

           Det ble bestemt at det eneste «store» investeringen pr nå i 2018 er nye 11er mål. 

Sak 5; Dugnad 2018 

             Vi bestemmer oss for dugnad på neste styremøte 

Sak 6; Aktivitetsplan for 2018 

           Foreløpig aktivitetsplan ble gjennomgått, noen endringer. 

          Jøran renskriver aktivitetsplan før denne skal bli lagt frem for hovedstyret på neste   
hovedstyremøte. 

Sak 7; Bygdaturnering 2018           

- Dato for bygdaturnering blir 16 juni 

- Mari Ryan har sagt seg villig til å være med i arr. Komite (kontakte lag og 
foreninger, og/eller innkjøp. Ikke som leder. 

- Vi bør gå utafor fotballstyret for å få med folk til arr.komite 

- Vi hadde en diskusjon om «hvem» skal eie arrangementet . 

- Foreløpig bør fotballstyret være pådriver for dette arr. 



Sak 8;  Elkjøpcup 2018 

- Vi har søkt om å arrangere Elkjøpcup Søndag 19 August. Vi vil forsøke å få flyttet 
dato til 18 August istede. (Bedre mtp innkjøp) 

- Arr.komite; Høre med Eivind Elnan om å være leder? 

- Flere utafor fotballstyret i arr.komite? 

Sak 9; Trenere/oppmenn for lagene 2018 

- Mangler 3 trenere; Herrelag, J13 og en trener på G8. 

- Ellers er alle i boks. 

Sak 10; Herrelag 2018 Status 

- Ikke noe problem å stille både 11er lag og 7er lag. 

- Mangler Trener 

Sak 11; Trener/lagledermøte vår 2018 

- Settes opp ila mars 

Sak 12; Forsikring for fotballspillere 

- Kåre orienterte om forsikringer fra Årshjulet punkt 6 

Sak 13; FIKS 

- Kåre informerte ang Fiks 

- Kåre ordner klubbrukertilgang til Jøran og Vegard  

Sak 14; Hjemmesida – Henningportalen 

- Hvet lag skal ha en person som er ansvarlig for å legge ut kamprapporter, bilder 
osv 

- Fotballstyret må ha en som ser over hva som blir lagt ut på portalen, slik at vi 
unngår at skylda blir lagt på dommer, vær og vind. 

Sak 15; Foreldremøter: 

- Jøran,Gjøran og Vegard drar på foreldremøter (evnt hele styret?) 

Agenda: 

- Presentasjon av styret og hva vi gjør 

- Treningsavgift/medlemskontigent 

- Forholdet mellom sportslig leder/styret og trener/lagleder 

- Forsikring for barn 



- Dugnad i 2018 

Sak 16; Eventuelt 

- J13 laget miljøtiltak – Jøran tar kontakt med trener Ketil Aas for å høre om tips 
til hva vi skal gjøre. 

- Årshjulet til kretsen finnes på fotball.no 

- Treningsøkta.no – Kåre ordner tilganger. Gjøran Fjellhaug ny admin. 

- Kåre gikk igjennom viktige datoer som står i vårt forslag til årshjul 

- Politiattester må inn på årshjulet. 

Anders


