
     

REFERAT GRUPPESTYREMØTE  

8/19 

IL JUTUL FOTBALL 

Scandic Asker, 03 november 2019 

Til stede: Tine Walle 

     Kjell Hallberg 

      Ida Lindholm 

      Elisabeth Frogner(ref) 

                 Marianne Røste 

      Einar Bøysen                

                 Kjell Ove Kvam    

      

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

Sak 82/19; Godkjenning av referat 7/19 

Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt referat 7/19 før gruppestyremøtet. Ingen store 
bemerkninger. 

Sak 83/19; Oppfølgingssaker 

• Bane og anlegg 
Fotballgruppen har endelig fått en lys applikasjon som gjør at vi kan styre lyset selv 
uten hjelp fra Bærum Kommune. Skal få hengt opp en lapp på sikringsskapet og i 
kiosken med info om hvem man kan kontakte, hvis man trenger hjelp med å skru på 
lyset. Per dags dato er det daglig leder, Kjell Ove, Einar og Elisabeth fra 
fotballgruppen. Det er bare daglig leder som kan overstyre sikringsskapet siden hun 
har admin tilgang. Fotballgruppen kan bare skru av/på man-fredag. Dette er noe 
fotballgruppen ønsker å endre på sånn at vi har tilgang til å styre lyset alle dager hele 
døgnet, så man slipper og kontakte daglig leder hver gang. Vi trenger også en 
kontaktperson i kommunen vi kan kontakte hvis nødvendig.  
 
Vi må flytte mål før frosten kommer. Det blir gjort torsdag 7 november når det blir 
avholdt trener/lagleder møte.  

• Dugnad 

Dugnads ansvarlig skal ta rede for hvem som har betalt seg ut av dugnad eller hvem 
som skal selge Lisa syltetøy.  
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• Utstyr 
Innlevering av drakt for de som trenger ny i januar og utlevering i februar. Det blir 
sendt ut en mail til alle lagledere av utstyr ansvarlige når det nærmer seg. Vi må gå i 
innkjøp av en ny varmepresse før neste sesong.  
Vurdere å holde en kundekveld hvor foreldre kan komme til underetasjen og handle 
utstyr til rabatterte priser. 
 
Må bestille inn overtrekks jakker som 2009 skal få neste sesong og bag+ fotball til 
2013 kullet.  
 

• Sportslig arbeid / lagene 

Ønsker at sportslig leder skal komme med et forslag til retningslinjer når det kommer til 
ungdomstrenere i klubben. Hvem vi skal tilby til osv.  

Vi så over cuptrapp, inndeling av lag og punkter fra sportslig leder, som vi godkjente for neste 
sesong. Opp til lagene om inndeling av lag, viktig med god kommunikasjon mellom lagene. 
Avhengig av antall spillere på hvert lag. Sportslig leder følger opp.  

Trenere og lagledere får fribillett per påmeldte lag, det gjelder for neste sesong også. 

Sportslig leder og fotballgruppen oppfordrer lagene til å fordele foreldrerollen så det ikke blir 
så mye for laglederen. Blir også bedre samhold i foreldregruppen.  

Sak 84/19; Økonomi-pris deltakeravgift.... 
Gikk over budsjettet for 2019 og satte budsjett for 2020. Treningsavgiften blir ikke endret for 
neste sesong. Manglet tall fra Jutul Treffen 2019 og noen andre poster.  

Sak 85/19; Årshjul 2020 

Gikk over årshjulet for 2019 og lagde årshjul for 2020. Ønsker at årshjulet skal ligge på 
jutul.net under fotballgruppen- så det skal bli enkelt for medlemmene i Jutul å se hvilke 
arrangementer osv vi skal ha for året.  

Sak 86/19; Samarbeidskontrakt- «vår kamp» 

Marianne kontakter Stabæk når kampoppsettet er satt, så vi kan velge en bedre dag til å ha 
«vår kamp» hos Stabæk. Einar følger opp lagene med riktig informasjon og deltagelse.  

Sak 87/19; Årlig gruppemøte 2020 (nedsettelse av dato) 

Årlig årsmøte blir avholdt 10 februar fra kl.18-20.00 i Jutulstua. Der kommer det informasjon 
om treningsavgift osv. Sender ut innkallelse til medlemmene ca.14 dager før. 

Sak 88/19; Gruppestyret / valgkomite 

Gruppestyret og styringsgruppen Jutul treffen trenger flere kandidater for neste sesong. 
Fotballgruppen ønsker at leder for IL Jutul skal sende ut en felles mail hvor han oppfordrer 
lag og foreldre til å stille. De som forlater gruppene, trekker seg pga helse og private grunner.  

Sak 89/19; Gruppestyremøter før årsmøtet (nedsettelse av datoer) 
Årets første gruppestyremøtet er satt til å være i januar 2020. 

 



Sak 90/19; Påmelding lag i serie 2020 

Har ut november om vi kan melde på et 7-er lag for 04 jentene. Avhenger av at de får flere 
spillere. Serie påmelding er det Elisabeth og sportslig leder som gjør.  Ønsker at sportslig 
leder skal ha tilgang til FIKS. Melde på Old boys og damelaget før 4 desember.  

Sak 91/19; Fastsette datoer for utstyr, sammenslåing, ute/inne treninger 

Utsyransvarlig sender ut en informasjons mail om innlevering og utlevering av utstyr. 
Sportslig leder informerer om sammenslåing av lag før juleferien. Tydelig informasjon om 
møter og dugnader osv på trener/lagleder møter.  

Sak 92/19; Utstyrstrapp   

Sesong 2020 er det kull 2009 som får overtrekks jakker og kull 2013 som får fotball bag og 
fotball av klubben. 

Sak 93/19; Cuptrapp 

Oppdatere med flere cuper. Ikke noe endringer i forhold til hvor mange cuper lagene får 
dekket i løpet av en sesong.  

Sak 94/19; Spørreundersøkelsen lagene – ny i år? 

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse i fjor som fotballgruppen er usikker på om det ble gjort 
noe med, og hvem som skulle følge opp det. Velger da å ikke sende ut en ny undersøkelse for 
sesongen 2019. Får vurdere det til neste år.  

Sak 95/19; Eventuelt 
Savner evalueringsrapport fra Jutul Treffen- Ønsker et møte med styringsgruppen i januar. 
Sender en innkallelse når det nærmer seg 

 

 

 

 

 

 


