REFERAT GRUPPESTYREMØTE
8/18
IL JUTUL FOTBALL
Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 05.10.2018
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 70/18; GODKJENNING AV REFERAT 7/18
Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt referat 7/18 kort tid før gruppestyremøtet. Ingen
kommentarer; godkjennes
Sak 71/18; OPPFØLGINGSSAKER
•

Bane og anlegg

I og med IL Jutul har gått inn for å innhente en ny leverandør mtp vedlikehold av
kunstgressbanen, er det gitt beskjed til Andre Tverli om at kontrakten som går ut i november,
ikke vil bli fornyet. Greensport blir ny leverandør. Ifbm dette, har Tverli fått beskjed om å
flytte containerne, kunstgresset som ligger under presenning og maskinene han har stående
ved hoppbakken. Tverli har kommet med et tilbud til fotballgruppen om 1) kjøpe ut den hvite
containeren som står der i dag til å oppbevare bl a kritt, skilt m.m eller 2) benytte den hvite
containeren gratis i ett år mot at kunstgresset blir liggende til det er solgt/benyttet ett annet
sted. Da svaret måtte gis forholdsvis kjapt, valgte man via en mailutveksling mellom
fotballgruppens leder, nestleder og IL Jutuls leder, å gå inn for alternativ 2. Svar er sendt
Tverli uten at man har hørt noe mer. Gruppestyret støtter avgjørelsen som er tatt. Elin purrer
på svar fra Tverli.
Når det gjelder kontrakt med Greensport, hjelper Jostein Kristiansen fra AU/HS,
fotballgruppen med dette. Det ble foretatt harving av banen formiddagen 5/11, gjennomført av
Greensport.
I oktober ble det observert noen arbeidere som hadde startet med å fjerne planker fra tribunen.
Dette viste seg å være noen polakker som hadde fått i oppgave å rette/restaurere tribunen.
Arbeidet ble stanset, da fotballgruppen/IL Jutul ikke har klarert dette. Det er meningen at

tribunen skal være en del av dugnadsarbeidet til våren. Den må rettes og noen planker på
byttes.
•

Dugnad

Så langt har det kommet inn kr. 41.800,- for innbetaling av klubbdugnad. Dette er øremerket
renovering av banen. Marianne purrer på lagledere, som oppfordrer de av foresatte som ikke
har betalt, enten gjør dette eller så må de selge syltetøy fra Lisa syltetøy.
Det har vært problemer med å få lag til å stille opp på parkering på Vestmarka 22. og 23.
desember. I og med noen årskull er slått sammen, har det vært litt vanskelig å vite noe rundt
enkelte lag. Marianne gir beskjed til lagledere og «trekker ut» to lag som gjennomfører
dugnaden.
Jutulvann som står igjen i kiosken, som ikke er solgt, leveres til hockeyhallen for salg.
•

Utstyr

Flere lag ønsker å kjøpe inn utstyr til spillerne og noen har allerede gjort det. Dette er helt ok,
men det må være Umbro produkter som kjøpes inn. Fotballgruppen har bundet seg opp til
kontrakt med Scantrade og Umbro produkter i 3 år, og innkjøp til annet utstyr fra Jutuls lag
eller Jutul fotball, medfører oppsigelse av kontrakt. Det er fullt mulig å benytte Intersport
Rykkinn, som er Jutuls underleverandør til å bestille. Elin har produktperm 2018 fra
Scantrade, denne kan lånes ut.
Fotballgruppen har ikke flere midler å bruke på mer utstyr i 2018, så de som trenger drakter
m.m. som ikke allerede er på lageret, må vente til utdeling før seriestart 2019. Det skal, som i
år, settes ned 2-3 dager for innlevering/utlevering av utstyr til lagene.
•

Sportslig arbeid / lagene

Fortsatt noe arbeid rundt enkelte lag, bl a etter støy primært fra foreldre. Dette ønsker man å ta
tak i og man formulerer ett spørreskjema som i hovedsak sendes ut til lag med mest «uro».
Elin og Kristian har hatt noen møter med trenere/lagledere for de eldste årskullene, både for å
gi informasjon, men også for å ha en god dialog og høre på hva hver enkelt gruppe er i behov
for.
Flere møter skal avholdes i løpet av 2018, bl a i forbindelse med påmelding til serien 2019.
Noen lag har gitt ønske om at klubb skal gå til innkjøp av Kristian sin øvelsesbank/hefte.
Gruppestyret gikk inn for at dette kan de av lagene som trenger det, kjøpe inn via lagskassene
og la heftene rullere trenerne seg imellom.
Sak 72/18; ØKONOMI
Fortsatt ligger fotballgruppen greit innenfor budsjettet 2018. Noe høyere utgifter på dommere,
men det viser god aktivitet i lagene og er ingen «krise». I tillegg er budsjettet på utstyrsposten
overgått, men det er pga at gruppestyret gikk inn for at G/J2012 (det yngste laget) skulle få
bag m/ ball, slik det yngste laget fikk tidligere.
På JutulTreffen 2019 må man sette opp til 3V3 kamper og må derfor kjøpe inn mål til dette.
De yngste lagene i Jutul bør også ha dette tilgjengelig, så gruppestyret gikk inn for at
JutulTreffen og Fotballgruppa kjøper inn til sammen 20 3V3 mål – 10 mål «hver».
JutulTreffens mål oppbevares slik at de kun benyttes under JutulTreffen.

Sak 73/18; BALLFANGERNETT / SØKNAD LEGAT
Man opplever daglig at fotballer triller ned langs veien når man spiller fotball på halvdelen
ned mot skolegården – her skulle det vært satt opp et ballfangernett, på lik linje som langs
kortsiden av banen. Mange baller blir borte pga mangel på dette og kamper må titt og ofte ta
ufrivillig pause pga at man må løpe etter ball.
I denne forbindelse er det ønskelig med et såkalt ballfangernett og Kjell/Elin har sjekket litt
priser og hva som skal til. Det beste tilbudet som er funnet på nettet, er kr 46.625,- inkl mva.
Dette nettet er 5x40m, de nederste 2,5m har 45 mm masker slik at det blir vanskelig å klatre i.
I den øverste delen er maskene100mm. I tillegg leveres det med støpte fundamenter, som kun
skal graves ned, mao ingen støping.
Det må sjekkes med kommunen om man må søke om å få sette opp et slikt nett, Elin
kontakter Aimee mtp dette, slik at klubb henvender seg dit. Med forbehold om at
fotballgruppen får tillatelse til dette, søkes det om midler fra William Pedersens Legat innen
1. desember. Elin søker på vegne av fotballgruppen.
Sak 74/18; REFERAT JUTULTREFFEN
Det forelå referat fra siste styringsgruppemøtet for Jutul Treffen 2018. Ingen kommentarer,
annet enn at man er i stort behov for flere medlemmer i styringsgruppen for Jutul Treffen
2019. Gruppestyret oppfordres på det sterkeste å være med for å finne kandidater til gruppen.
Sak 75/18; AKADEMIET
Siste dag for fotballakademiet var 1. november – pause frem til evt våren igjen. Det må
foretas en helhetlig evaluering av akademiet; hvordan få flere med, hvordan få det til å gå
økonomisk rundt uten at fotballgruppen skal måtte dekke økonomisk tap, hvem skal få
tilbudet m.m.. I tillegg må man se på ressurser.
Sak 76/18; UNGDOMSTRENERE 2018/19
Det ble avholdt møte med ungdomstrenerne i fotballgruppen, 25. november. Aimee, Kristian
og Elin deltok på dette og alle ungdomstrenerne var pålagt å delta (obligatorisk). Pr i dag er
det kun G08 som ikke har ungdomstrener (det yngste laget med ungdomstrener for sesong
2019), men det jobbes med å få tak i en person. Det er sendt oppslag vedr ønske om flere
ungdomstrenere på Dønski vgs, avd fotball.
Ungdomstrenerne får kontrakter og timelister de skal forholde seg til, alle må ta minimum
grasrottrenerkurs del 1 innen utgangen av februar 2019 og alle trenerne kan få spørsmål om å
trene på tvers av lagene. Ingen får starte uten fremleggelse av gyldig politiattest.
Sak 77/18; TRENINGSTIDER HØST `18/VINTER`19
Elisabeth og Kristian har jobbet godt mtp treningstider for lagene høsten 2018/vinteren 2019.
Alle har fått tilbud om treningstider og steder, selv om dette har vært en krevende oppgave
med både logistikk og kommunikasjon. De største årskullene vil nok oppleve at gymsaler som
Skui og Rosenvilde fort blir for lite, men da må man evt dele gruppen opp. Noen lag trener
fortsatt ute, da banen er fin å spille på. Det var litt problemer med lyset noen dager, men dette
er nå ordnet (feil fra kommunen).

Sak 78/18; SAMARBEID ANDRE KLUBBER / UNGDOMSFOTBALL
Kristian og Elin har vært på ett samarbeidsmøte med Jardar, hvor man diskuterte hva man evt
kan samarbeide om og hvorvidt dette er løselig. Jutul og Jardar er forholdsvis like grupper, da
begge opplever «fisking» av spillere fra nærliggende klubber, begge opplever forfall blant
ungdommen og må slå sammen/vurdere sammenslåing av flere årskull, begge trener flere
ressurser inn i klubb m.m..
Møtet var veldig positivt og man la frem enkelte forslag som man konkret kan jobbe videre
med og som kan være oppnåelig; akademi, treningscamper, fotballskole, tilbud til spillere som
ikke er med i lag / for få spillere til å danne lag. Man ble enige om at man ikke umiddelbart
skal «godkjenne» evt overganger til Jardar eller Jutul, men at man inngår en dialog før
overgang er et faktum.
Sak 79/18; HELDAGSMØTE GRUPPESTYRET
Sportslig leder har foreslått for gruppestyret at det avholdes et heldagsmøte før jul. Her kan
man drøfte saker som tar lengre tid enn et «vanlig» møte + man kan også foreta flere møter
samme dag, hvor flere ting blir fastsatt. I forkant av gruppestyremøtet, hadde daglig leder
innhentet noen tilbud fra nærliggende hotell mtp dagspakker.
Gruppestyret slår sammen neste gruppestyremøte, budsjettmøte, årshjul, cup-trapp m.m. til et
heldagsmøte lørdag 24. november på Scandic hotell i Asker. Møtet starter kl. 09.30 og
avsluttes kl. 18.15. Dette frigir tid for gruppestyret. Elin kontakter Kristian for å høre om tiden
passer for ham og Aimee blir forespurt om hun kan bestille dagsmøtet.
Sak 80/18; KLUBBLEDERFORUM / FAIR PLAY
Mandag 12. november er det klubblederforum for Oslo fotballkrets på Ekeberg. Elin deltar på
dette. I tillegg er det Fair-Play møte for Oslo fotballkrets på Ekeberg onsdag 14. november.
Ida er Fair-Play ansvarlig i fotballgruppa, men er forhindret i å delta. Ingen andre i
gruppestyret har mulighet til å delta, så Elin stiller også her.
Sak 81/18; FORSLAG SPORTSLIG LEDER; PASSIVE MEDLEMMER/TIDLIGERE
MEDLEMMER OG DELTAKELSE PÅ TRENINGER
Det har kommet inn et forslag fra sportslig leder om å tilby «passive medlemmer» eller
tidligere medlemmer om å være med på enkelte treninger, jfr Champion-uker. Ved å evt bare
betale medlemskontingent, er dette en grei måte å få tidligere spillere tilbake i klubb. Det må
sjekkes om at man er dekket av forsikring ved å betale kontingent, spesielt ungdom. Det må
også sjekkes om ungdom som ligger i FIKS, kan trene selv om de står oppført i annen klubb,
men som har sluttet å spille fotball. Alle spillere som er over 13 år og som ligger i FIKS må
melde overgang til annen klubb hvis forsikring skal følge spiller.
Sak 82/18; EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.
Neste møte: lørdag 24. november kl. 09.30, Asker

