REFERAT GRUPPESTYREMØTE
6/18
IL JUTUL FOTBALL
Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 13.08.2018
Til stede: Kjell Hallberg
Marianne Røste
Ida Lindholm
Elin Kristiansen (ref)
Elisabeth Frogner
Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt innkalling, saksliste og deler av sakspapirene i forkant
av gruppestyremøtet.
Sak 50/18; GODKJENNING AV REFERAT 5/18
Gruppestyrets medlemmer hadde i forkant, fått referat tilsendt fra forrige gruppestyremøtet.
Ingen kommentarer vedr referatet; godkjennes.
Sak 51/18; OPPFØLGINGSSAKER
•

Bane og anlegg (inkl vinteråpen bane/vinterdrift)

Banen er ferdig mtp nytt kunstgress – drenering rundt banen utgår pga at tribunen står i veien.
Det vil bli drenert på oversiden av banen i forbindelse med skianlegget. Gjerdet rundt banen
må avventes til evt 2019, da kommunen legger ut nye midler til miljørettede tiltak da. Jutul
Fotball fikk ikke innvilget sin søknad, da det meste av årets midler tilfalt Haslum og deres nye
bane som er lagt uten granulatkuler. Det vil derimot bli et nytt inngangsparti med gjerdet +
gjerdet blir reparert rundt det som er pr i dag. Skui skole må få beskjed om at gjerdet blir
reparert og at det er uaktuelt at elever klatrer over dette i friminuttene.
Når det gjelder vinteråpen bane, er dette uaktuelt i 2018/19, da dette ikke anbefales første året
banen er lagt. IL Jutul har forespurt Unisport mtp leverandør av service på den nye banen.
Kontrakt med Andre Tverli utgår oktober 2018 og det er ønskelig av klubb at service på helt
ny bane skal foretas profesjonelt. Jutul vil motta tilbud fra Greensport, som er en
underleverandør av Unisport mtp service. I tillegg ønsker fotballgruppen å kontakte andre
klubber mtp hva de betaler pr år for service + hva denne består i. Saken tas opp på nytt neste
styremøte.
•

Dugnad

Kiosken åpner igjen etter sommeren i uke 34. Vakter er fordelt som tidligere. I tillegg vil det
komme dugnad vedr parkeringsvakter på Vestmarka. Betalingsfri dugnad må purres av
lagledere – de som ikke betaler seg fri, må kjøpe syltetøy fra Lisa`s.

•

Utstyr

Som en del av avtalen mellom Jutul Fotball og Scantrade, får fotballgruppen en bonuspakke
tilsvarende varer for kr 20.000,- i 2018. Elin, har etter samråd med sportslig leder, gått til
innkjøp av nye sammenleggbare mål, noen bager, taktikktavler, twin zip gensere, flage
kjegler, ny ballpumpe m.m.. Dette kommer etter hvert, og Elin informerer trenere vedr dette.
•

Sportslig arbeid/lagene

Det går mot sammenslåing av flere årskull i Jutul fotball fra sesongslutt 2018. De såkalte
ungdomslagene består av få spillere og det beste er å slå sammen disse. Sportslig leder og Elin
foretar samtaler med trenere/lagledere og sportslig leder snakker med spillerne (på
jentesiden). Man bør se på sammenslåing av lag allerede fra 10 års alderen, i alle fall en
samarbeidsmodul på tvers av årskullene.
Sportslig leder gjør en god jobb på feltet og det er stort behov for at han er synlig på banen, på
både treningene og i enkelte kamper.
Sak 52/18; ØKONOMI
Fotballgruppen har en god økonomi så langt. Søknader rundt tippemidler og kommunen
generelt vedr renovering av banen er godkjent, men man har nå fått beskjed om at dette ikke
tildeles før tidligst i 2019. Man vil derfor kunne se at økonomien vil bli kunne bli preget av
dette, frem til man får refundert midler.
Sak 53/18; KIWI JUTULTREFFEN
Det ble avholdt et ekstra møte i styringsgruppen i juli, da man så at antall påmeldinger lå langt
under det som var ønskelig ved frist. Etter en ekstra innsats på invitasjoner til klubber og
purring av disse, er man pr dags dato oppe i ca. 200 lag.
Ellers er alt foreløpig under kontroll, mtp Kiwi Jutul Treffen 2018. Mye jobb gjenstår fortsatt,
spesielt rundt dugnadene.
Sak 54/18; AKADEMIET
Pga mangel på deltakere + ressurspersoner rundt akademiet (to av trenerne har begynt på
andre skoler), vil man måtte ha et redusert akademi i høst. Selv om man har fått tildelt tider i
BIP hallen tirsdager og torsdager, ser man at man ikke har mulighet til å gjennomføre
akademiet på disse dagene når banen blir vinterstengt på Skui. Man kjører derfor akademi fra
uke36 og ut oktober måned. Akademiet kjøres for 3. – 4. trinn. Deretter får 5. – 7. trinn tilbud
om spillerutviklingstreninger – dette da evt i BIP hallen.
Sak 55/18; HØSTSESONG 2018/TRENINGSTIDER/SESONG 2019
Elisabeth og sportslig leder har ansvaret for å fordele treningstider etter ønsker fra
årskullene/lag. Dette bør gjøres i september/oktober. Elisabeth kontakter Kristian og skriver
mail til lagledere/trenere på alle årskull. Jutul fotball har så langt fått treningstider i BIP
hallen, Rosenvilde skole, Vøyenenga skole og Skui skole.
Sak 56/18; SPONSORCUP 2018
Sponsorcupen skal avholdes fredag etter siste helgen med Jutul Treffen – dvs fredag 7.
september. De av gruppestyrets medlemmer som kan delta, bør sette ned datoen for å hjelpe
til. I tillegg har Elin gitt beskjed til Jutuls leder, om at alle gruppene skal være med å
arrangere cupen og ikke bare være med å dele på utgiftene. Mer info kommer senere.

Sak 57/18; ÅRSHJUL
Ihht årshjulet for 2018, er fotballgruppen så langt ajour mtp aktiviteter. Det eneste er trener /
lagleder møte, som må tas litt senere på høsten enn det som er satt opp på årshjulet.
Sak 58/18; MØTEPLAN HØSTEN 2018
Gruppestyremøte 8/18; mandag 24. september
Gruppestyremøte 9/18; mandag 5. november
Budsjettmøte; mandag 26. november
Gruppestyremøte 10/18; mandag 17. desember
Sak 59/18; EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt

