
     

REFERAT GRUPPESTYREMØTE  

4/19 

IL JUTUL FOTBALL 

Underetasjen, 20 mai 2019 

Til stede: Tine Stokke Walle 

     Kjell Hallberg 

      Ida Lindholm 

      Elisabeth Frogner(ref) 

                Marianne Røste 

                Kjell Ove Kvam 

                Aimée Tverli(begynnelsen av møtet) 

Forfall:   Einar Bøysen 

      

Aimée Tverli fortalte om hennes rolle som daglig leder for Jutul. Gruppestyrets medlemmer 

fikk tilsendt innkalling, saksliste og deler av sakspapirene i forkant av gruppestyremøtet. 

Sak 38/19; GODKJENNING AV REFERAT 9/18 

Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt referat 9/18 før gruppestyremøtet. Kun endring 

angående betalingsfri dugnad, ellers ingen kommentarer; godkjennes med endring av dato. 

Sak 39/19; OPPFØLGINGSSAKER 

• Bane og anlegg 

Kjell Ove tar kontakt med Aimée. Bytter lyspærer ved banen etter jutultreffen.  

Greensport harver 2 ganger i uken. PGM har satt opp ballfangernett på banen- ble billigere 

enn vi hadde antatt. Har søkt midler hos Bærum kommune for å få granulat oppsamler ved 

utgangen. En sluseløsning med sparkebrett. Ønsker også bøtter til garderobene så vi kan 

samle opp granualten.  

Pålagt å ha list under gjerde, rundt hele banen. Har kontaktet Greensport om vi kan være 

prøvekanin. Søkt om forlengelse av gjerde, så vi får det rundt banen.  

 

Har mange store sekker med gammelt granulat som vi må kvitte oss med. Kan få det fraktet til 

Drammen for 12 000kr.  
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• Dugnad 

Kiosk vaktene er i full sving. Marianne fyller på med varer når det trengs. Har sendt ut kiosk 

vaktliste for høsten til de resterende lagene som ikke har hatt vakt ennå.  

Ca 130 stk som har betalt seg ut av salg av Lise syltetøy. Betalingsmuligheten ligger inne på 

«min side» med de andre kontingentene.  

• Utstyr 

Ida har tatt over rollen som utstyrsansvarlig. Har trykket opp logo , og levert ut 

overtrekkdresser til G08 og J08. Sliter med at logo og nummer detter av med en gang. Mye 

jobb for Ida å stryke på igjen. Må vurdere innkjøp av en ny maskin. Har tatt kontakt med Arba 

om de har brukt et nytt lim, men de har ikke gjort noe endringer med limet eller kvaliteten.  

Vi har pleid å bestille utstyr gjennom Intersport på Rykkinn nærsenter, men de legger ned 

butikken i Juli. Har kjøpt opp en del av lageret deres til 50%. Kommer en ny butikk etterhvert 

som Scantrade skal forhandle en avtale med.  

• Sportslig arbeid / lagene 

Kristian purrer på mangel på oppmøtelister osv av trenere. Er i full gang med å planlegge Tine 

fotballskole. Sportsplanen skal være ferdig nå- noe som mangler. Ligger en del ute på 

www.jutul.net sine sider under fotball, hvis man vil lese.  

Sak 40/19; ØKONOMI 

Ikke noe nytt å komme med. Ser ok ut.  

Sak 41/19; SAMARBEIDSKONTRAKT STABÆK 

Får besøk av Stabæk på fotballskolen – det blir stas. Vi har «vår» kamp på Stabæk 30 juni. 

Sendt ut mail til lagledere og trenere om noe vil være ballgutter/jenter og maskot.  

Sak 42/19; SPONSORKONTAKT/SPONSORTREFF 

Sende en sommerhilsen på mail til sponsorene og be de holde av dato til et sponsortreff til 

høsten med trenere/lagledere og kanskje hockey gruppen.  

Sak 43/19; VÅRDUGNAD 

Vi hadde en vellykket dugnad 1 mai, hvor vi var 50 stk +. Fikk gjort alt vi trengte så det var 

fint til 17 mai. 

Sak 44/19; TINE FOTBALLSKOLE UKE 26 

Nå er vi over 60 påmeldte til fotballskolen og ca  9 påmeldte til sommercamp i uke 26. 

Aimée, Marianne , Elin og Elisabeth hjelper til der det trengs under uken- fordelt på hver sine 

dager. Har gitt jentene rabatterte priser på sommercamp- for å få med flere jenter- uten hell. 

Deltagerne får mat, t-skjorte, sekk og ball. Starter mandag 24 juni i uke 26.  

Sak 45/19; OPPFØLGING ÅRSHJUL 2019 

Er i rute bortsett fra sponsortreff som vi har utsatt til høsten. 

Sak 46/19; MØTE HOVEDSSTYRET 23 MAI 

Noen saker som vi skulle bringe videre. Ja, hjertestarter + kurs , ungdomsråd og tribune. 

Elisabeth deltar i møtet.  

http://www.jutul.net/


Sak 47/19; JUTULTREFFEN 2019 

Leste over referat fra styringsgruppe møte i Jutultreffen. Bare 120 foreldre som har meldt seg 

på dugnad og 20 lag til cupen. Må gjøre noe mer.  

Sak 48/19; MØTEPLAN NYE GRUPPESTYRET 

Neste møte er 12 juni, kjelleren, kl 18.00.  

Sak 49/19; EVENTUELT 

Må ha en representant fra fotballgruppen som kan sitte med sponsor. Vi må se etter 

sponsorpakke løsninger.  

 


