
Fotballstyret - møtereferat 11 april 2019 

 Til stede:  Elin K, Elisabeth F, Tine S, Kjell H, Ida L, Marianne R,  

Referent:  Kjell O  

 

Sak 26/19; Konstituering av gruppestyret / rollefordeling 

Leder - Elisabeth Frogner 

Nestleder - Tine Stokke 

Kasserer/økonomiansvarlig - Kjell Hallberg 

Rekrutteringsansvarlig - Elisabeth Frogner 

Fair Play ansvarlig - Ida Lindholm 

Dommerkoordinator/dommeransvarlig - Svein Bogsveen / Tine Stokke 

Materialforvalter/utstyrsansvarlig - Ida Lindholm 

Bane- og anleggsansvarlig - Kjell Ove Kvam 

Overgangsansvarlig / politiattester - Aimee Tverli 

Treneransvarlig / trenerkoordinator - Kristian Holm Carlsen 

Oppstartsansvarlig - Einar Bøysen / Elisabet F til Einar er tilbake 

Dugnadsansvarlig - Marianne Røste 

Kontakt ungdomstrenerne - Elin Kristiansen 

 

Sak 27/19;  Oppfølgingssaker 

 Bane og anlegg  

Lysanlegg/bytting av pærer 

Alle lysene på langsiden mot klubbhuset må skiftes. 

Ikke nødvendig at skjer før høstsesongen. Avklares med Aimee, lyspærene ligger klare 

i klubbhuset.  Sikkerhetsmessig må dette gjøres riktig, dvs krav til blant annet 

liftsertifikat.  Ansvarlig sjekker med Bjørn Wildhagen hvordan dette er gjort tidligere. 

 

Greensport/vedlikhold 

 Greensport vedlikeholder/horver anlegget 2 ganger i uken ( tirs + tors kl 10-12) i 

månedene april, mai, juni, ½ juli, -½ aug?, sept, okt  

 Kommunen dyprenser 2 ganger i året. 

 

 Dugnad  

Kiosk  

Kiosken er vasket og fylt opp av Marianne. 

Ordningen skal utvides til å gjelde både kiosk og tilsynsvakt 

Alle lag får vakter, ca 1700 – 2300 

  



Den enkelte må selv skaffe erstatter for sin vakt 

Vaktdagene blir søndag – torsdag, bare de søndager det er kamp(er) 

Viktig at vakten sitter til siste person har forlatt byggene 

Instruks for vakt/tilsynsordning ligger på trener/lagledersiden i FB 

 

Klubbdugnad 

I stedet for salg av Lisa syltetøy kan man kjøpe seg fri fra denne for kr 200.  

 

 Gamle drakter 

Det må trykkes ny logo over gamle sponsorer, sjekkes av Marianne 

 

 Utstyr  

Klubbshop / Intersport 

I dag foregår bestilling av klubbutstyr hos Intersport på Rykkinn som igjen bestiller 

dette hos Scantrade.  

Det jobbes med å få en “klubbshop” på plass, dvs at klubbutstyr blir gjort tilgjengelig 

på egen webside med Jutulutstyr. Ansvarlig for opprettelse av denne webshopen er 

Scantrade.  Utstyr kjøpt gjennom klubben skal ha sponsorer på, mens utstyr man 

kjøper som privatperson kan være utten sponsor. Jutul får 20% på Scantradeprisen. 

 

Ansvarlig for opprydding på banen 

For å sikre at noen er ansvarlig for å legge på plass utstyr bør man vurdere at den som 

tar ut utstyret også legger det tilbake, ikke bare lar det ligge til nestemann.  

 

Sportslig arbeid/lagene 

  

Sak 28/19;  Økonomi 

 Lagskontoer 

 Status pr 11/4 

 

Kjell H gikk gjennom status på økonomien. Likviditeten er ok, stort sett i rute. 

Utgiftene til snømåking var noe høy og bør sees på til neste år. 

 

Sak 29/19; Samarbeidskontrakt Stabæk – oppfølging 

Sak 30/19; Sponsorkontakt / Sponsortreff 

 Flere sponsorer er muligens på vei ut. 

 Dato for sponsorcup må avklares.   



 

Sak 31/19;  Vårdugnad banen – dato/innkalling/hva skal gjøres 

 Når snøen er borte må det kalles inn til dugnad av dugnadsansvarlig. 

 Status på tribunen må avklares – fikses eller rives – må avklares før dugnaden  

 Utstyrsbod må ryddes 

 Plukke søppel 

  Sjekk gjerde for skarpe tråder 

 Alle tar med koster og river 

 Kaffe, te og kaker må ordnes 

 

Sak 32/19;  Tine Fotballskole uke 26 

 Informasjon må ut til alle ledere (2008-2012) 

 Nytt av året er en ungdomscamp for de i alderen 12- 15 år.  

 

Viktig at dette markedsføres til alle aktuelle i Skuidalen.  

 

Sak 33/19; Oppfølging årshjul 2019 

Sak 34/19;  Spørreundersøkelsen - evaluering 

Sak 35/19; Årskullene 2013 og 2014 

 2013 har kun 2-3 spillere. Disse bør trene sammen med 2014. 2014 har en trener og 

mange spillere.  2014 ønsker å kunne trene siden det da sannsynligvis ikke er noen 

serie for de?  De legges da opp til at 2014 betaler kun klubbavgift. Får ingen drakter 

og/eller utstyr. 

Her må det aktivt rekrutteres på skolen for å få med 2013 årgangen, spesielt ved 

oppstart av skoleåret. 

Sak 36/19; Møteplan nye gruppestyret  

 20 mai kl 1800-2000 

 12 juni kl 1800-2000 (Ida må da stille med kake) 

Kristian og Aimee bør delta 

 

Sak 37/19;  Eventuelt 

 Forslag om en fest for alle trenere og lagledere, evt at man deltar på sponsorcup. 

 Bør vi etablere en gruppemail, en mailadresse som all mail til forballgruppen går 

til? 

 



Sak 38/19;  Hvordan ta imot nye medlemmer 

 Det bør utarbeides et velkomstbrev til alle som begynner i klubben der man ikke bare 

ønskes velkommen, men også klargjør klubbens forventninger og oppgaver som man 

må delta på. 

Sak 39/19;  Hjertestarter 

 Bør vi ha nytt kurs? Ida sjekker saken. 

 Det ble også stilt spørsmål om hjertestarteren burde være mere tilgjengelig, 

spesielt hvis dørene er låst. 

 

 

 

 

 


