
     

REFERAT GRUPPESTYREMØTE 2/17 

IL JUTUL FOTBALL 

Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 25.04.2017 

Til stede: Rolf Ulbråten 

      Lene Duesund 

       Lars Fossen 

                 Marianne Røste 

                 Elin Kristiansen (ref.) 

      Espen Løken Petersen (1 t + 20 min) 

                 Kjell Hallberg (sak økonomi/budsjett) 

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

Sak 08/17; GODKJENNING AV REFERAT 2/17 

Gruppestyrets medlemmer hadde i forkant av møtet fått tilsendt referatet fra møtet 1/17 og fått 
mulighet til å komme med sine kommentarer. Ingen bemerkninger til referat 1/17. 

Sak 09/17; OPPFØLGINGSSAKER 

• Bane og anlegg: Høsten 2017 starter forberedelsene for totalrenovering av ny bane og 
lysanlegg. Sommer 2016 ble det skiftet lyspærer på den ene siden, uten at dette hjalp 
noe særlig mht lyskvalitet når det blir mørkt. Ivar Barstad, leder i IL Jutul, er med og 
leder arbeidet mht ny bane og lysanlegg – Rolf / Espen er med på disse møtene fra 
høsten og utover. Det må legges opp en plan mht når arbeidet starter med tanke på 
seriespill og Jutultreffen 2018. Det må også sjekkes om hvorvidt den nye banen skal 
inneholde granulat eller kork/annet underlag. Bærum kommune ønsker at granulat skal 
fases ut pga forurensning.  

• Dugnad/kiosk; Kiosken er åpen og lagene har fått fordelte vakter. Marianne/Aimee har 
ansvaret for dette – Marianne foretar innkjøp av varer ved behov. Når det gjelder felles 
dugnad som fotballgruppen avholder på høsten, ble det under årsmøtet 2017 vedtatt at 
man kan kjøpe seg fri for dette med kr. 200,- pr spiller. Hvordan dette praktisk lar seg 
gjøre + hva man skal tildele de som ikke ønsker å kjøpe seg fri fra dugnad, tas opp på 
neste gruppestyremøte. 

• Utstyrsboden oppe er ryddet av Lene og Elin. Der lå det mye gammelt utstyr som nå er 
gitt bort. I tillegg er det en del av utstyret som er flyttet ned, slik at boden oppe brukes 
minst mulig. 
Utstyrsboden nede er også ryddet. Det bestilles utstyr fortløpende ut i fra hva som 
mangler, men ikke i store kvanta, da dette fort blir liggende over lengre tid og vil bli 
utgått. Nytt av i år blir at ingen har mulighet til å gå inn og forsyne seg av utstyr selv, 
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men alt skal gå via Lene/Elin/Aimee. Dette fordi vi må holde telling på hva som er ute 
blant lagene og hva som evt skal bestilles fremover. I tillegg er det slik nå at Jutul 
Fotball ikke har økonomi til å følge «Rød Tråd» mht utdeling av utstyr til lag, men at 
de får det mest grunnleggende (drakter, shorts og strømper). Trenere får t-skjorte e.l 
med Jutul logo+sponsorer + evt annet utstyr hvis dette finnes pr i dag. Det bestilles 
ikke nytt konkret utstyr til trenere pr dags dato. 
Det er lagt nye 3er og 4er fotballer i boden ute. I tillegg er det igjen flere som legges ut 
utover høsten etter behov. Lagene får 2xisposer pr lag – etter det må de kjøpe inn dette 
selv. Teip, plaster m.m. blir lagt i kjøleskapet i den innerste garderoben og fylles på 
etter hvert. Boden ute er ryddet etter dugnaden som ble avholdt. Alt ble fjernet, det ble 
kostet og en del ble kastet. Boden skal nå holdes ryddig og oversiktlig og er alle lags 
ansvar. 

• Det skal sjekkes tidlig mht hvor vi får leid innetider med tanke på treninger etter 
sesongen er slutt/senhøsten. I tillegg må man deretter se om det er behov for 
vinteråpning av hele banen. Lene får medansvaret for å fordele treningstider til lagene 
etter sesongslutt. 
Det er flere av lagene som etterspør fordeling av kunstgressbanen med tanke på 
kamper. Fordeling er som følger, og vil bli lagt ut på FB Trener- og lagleder siden: 
Bane A ligger nærmest Grendehuset, Bane B ligger nærmest grusbanen og Bane C er i 
midten av kunstgresset. 

• Rekruttering; Emma Hjort skole har sagt seg villig til å legge ut informasjon om IL 
Jutul på skolens nettsider under «Aktiviteter». Lars kontakter Aimee for å høre om 
hun kan lage utkast til noe som kan sendes skolen og legges ut. 
I forbindelse med rekruttering, er det viktig med informasjon. Det jobbes derfor med å 
sende ut info til barnehager og skolene + at man ser på mulighet til å starte akademi 
fra høsten av. I tillegg bør det bli et eget tilbud for keepere – det er flere lag som sliter 
med keeper-rekruttering – dette er fra før et kjent problem. Det er også flere lag man 
må se på om skal slå seg sammen med andre årskull, slik G01/02 gjorde. 

Sak 10/17; ØKONOMI / BUDSJETT 

Kjell delte ut regnskap for perioden 14.02 – 25.04.17. Dette ble gått gjennom og spørsmål ble 
besvart. I forbindelse med treningsavgift, må lagledere purre opp dette – i tillegg sender 
systemet ut påminnelser/purringer automatisk. 

Foreløpig er det uklart om sponsorinntekter for 2017. Dette jobbes det med og blir tatt opp 
fremover. Så langt ser det ut til at regnskap er ihht budsjett. Noe avvik vil det nødvendigvis 
bli både på inntekt- og utgifts siden. Kjell har god kontroll på regnskapet og holder 
gruppestyret v/ Elin kontinuerlig orientert. 

Sak 11/17; STRATEGIPLAN JUTUL FOTBALL / ÅRSHJUL 

Det må utarbeides en strategiplan/årshjul/Handlingsplan for Jutul Fotball. Denne skal 
inneholde hovedsakene IL Jutul Fotball skal jobbe med fremover, og må være en kortsiktlig 
og langsiktlig plan. Strategiplanen skal være inndelt og bør inneholde punkt vedr 
breddefotball, rekruttering, arrangement, økonomi, kommunikasjon, anleggsutvikling, 
markedsutvikling/sponsorer, kompetanseutvikling og mål/tiltak.  

Sak 12/17; TRENER OG LAGLEDERMØTE VÅR 

Det vil bli avhold trener- og lagledermøte onsdag 7. juni. Det avholdes oppe i Jutulstua og 
saksliste vil bli sendt ut i forkant av møtet og samkjøres med Espens saker som skal tas opp. 



Det er ønskelig at flest mulig av gruppestyret møter opp (Lene og Lars deltar evt som 
lagleder/trenere for sine lag).  

Det er ønskelig at Alf Broeng kommer for å informere om Kiwi Jutultreffen og 
lagsdugnadene, Elin Thrane kommer for å informere om rollen som Barneidrettsansvarlig, 
Aimee informerer om WebOrg og at Espen orienterer litt om Kvalitetklubbstemplet. Elin 
forespør disse. 

Mandag 24. april ble det avholdt et ABC-kurs for lagledere/trenere ihht krav fra kretsen. Lene 
og Elin avholdt dette. 9 lag var representert + eget referat skrevet og sendt alle lag + 
gruppestyret og AU. 

Sak 13/17; SPØRREUNDERSØKELSE IL JUTUL FOTBALL 

Det er ønskelig at det skal lages en spørreundersøkelse, på lik linje som det er gjort for 
Idrettsskolen. Gruppestyret ønsker å vite «hvor skoen trykker» ute blant medlemmene og hva 
som evt kan gjøres bedre for medlemmene. 

Undersøkelsen legges ut elektronisk, og man svarer på enkle spørsmål og kommer med evt 
kommentarer. Denne lages så snart som mulig i samarbeid med Aimee og informasjon rundt 
denne distribueres ut til lagledere som oppfordrer foreldre/foresatte å besvare. Svarene 
evalueres på neste gruppestyrmøte. 

Sak 14/17; SPONSORER 2017 + SPONSORCUP HØSTEN 2017 

Som tidligere skrevet, har man ennå ikke landet helt i hvem av sponsorene som ønsker å være 
med fremover og evt hva de ønsker å sponse fotballen med. IL Jutul har nedsatt et eget 
sponsorutvalg fra HS, som skal jobbe videre med dette. Elin/Lene er ansvarlige fra 
fotballgruppen mht deltakelse og innspill. 

De siste tre år har IL Jutul v/ fotballgruppen avholdt en sponsorcup fredagen før siste helgen 
til Jutultreffen, for alle sponsorene til IL Jutul. Hvordan dette skal løses i år, vites ennå ikke. 
Dette løftes opp til sponsorutvalgets første møte i vår. 

Sak 15/17; UNGDOMSFOTBALL 

Rett før seriestart, ønsket en gruppe ungdommer, som ikke ønsket å gå over til andre klubber, 
å spille fotball i Jutul. Det er derfor satt sammen i alt 10 gutter som er påmeldt 7er serien G16. 
Lars og Elin avholdt et møte med disse guttene 18. april hvor informasjon ble gitt og de fikk 
utdelt utstyr. Elin er foreløpig lagleder for dette laget og har opprettet en FB side for spillerne 
og deres foresatte. Lars har sagt seg villig til å trene guttene ved behov – i tillegg har også en 
av spillerne en far som kan trene guttene innimellom. Foreløpig organiserer guttene seg selv 
mht treninger, kamper samkjøres med foresatte mht bortekamper og Elin legger inn lag/ordner 
i FIKS og skaffer dommer til hjemmekampene. 

Det er et ønske at fotballgruppen skal rekruttere flere ungdommer inn i klubben, slik at vi ved 
sesong 2018 opprettholder et 7er lag i serie eller klarer å få på plass et 9er eller 11er lag for de 
eldste av ungdommene (fra 2003). 

Sak 16/17; AUKSJON BYGGMAKKER 13. MAI 

Byggmakker på Skui skal avholde auksjon lørdag 13. mai og ønsker i den forbindelse bistand 
fra noen i IL Jutul Fotball til å hjelpe til. Det skal selges kaker/vafler + avholde auksjon. I 
forbindelse med rigging m.m er det ønskelig at noen av de eldste lagene deltar – G16 stiller på 
dette. I tillegg har J04 fått mulighet til å delta med tanke på salg av kaker m.m.. Aimee 



innhenter nærmere info og sender til Tor (lagleder J04) og Elin (foreløpig lagleder G16). Det 
er flott at Byggmakker ønsker samarbeid og vi stiller opp selv om det ble kort tids varsel.  

 

Sak 17/17; KIWI JUTULTREFFEN 2017 

Arbeidet rundt Kiwi Jutultreffen er godt i gang og informasjon rundt dugnadene er sendt ut til 
laglederne. I år er det elektronisk påmelding, noe som vil gjøre det litt lettere for laglederne. 
Kjell har utarbeidet et flott system på dette og når en vakt er fullbooket, forsvinner den fra 
listen som en mulig vakt.  

Påmelding for lag ligger også ute og vil bli distribuert på jutul.net og FB side. I tillegg blir det 
sendt egne mailer til flere klubber, som tidligere har deltatt med flere lag. 

I forbindelse med Jutultreffen, har 17. mai komiteen ved Skui skole bedt om å få låne popcorn 
maskinen som er kjøpt inn av Jutultreffen og brukes hardt under treffen. 17. mai komiteen har 
visstnok fått låne denne tidligere – senest i 2016. Da var maskinen svært uren og man måtte 
bruke lang tid på å gjøre den ren. I tillegg er det stor fare for at denne vil bli ødelagt mht frakt 
opp og ned og man har ikke kontroll på hvordan denne blir håndtert under 17. mai 
arrangementet. Jutultreffens Styringsgruppe har ikke ønske om at denne skal lånes ut 
kostnadsfritt og uten noen form for kontrakt og gitt 17. mai komiteens leder beskjed om dette. 
Det ble da et ønske om at sake løftes opp til fotballgruppen for diskusjon. 

Etter drøfting kom man frem til at 17. mai komiteen kan låne popcorn maskinen for ½ parten 
av markedspris mht leie (kr. 2.000,-) og at det skrives kontrakt på dette. Elin videreformidler 
dette til 17. mai komiteens leder. 

Sak 18/17; TDG HØSTEN 2017 (TREN DEG GLAD) 

I et par år nå, har det vært et tilbud for elever fra 7. trinn til og med 10. trinn å trene en dag pr 
uke med Henriette Ibsen (+ Espen, frem til høsten 2016), på Vøyenenga Ungdomsskole. Dette 
har vært alternativ trening for trening for de som spiller fotball, og er hovedsakelig 
styrketrening/balanse/yoga. De av spillerne som har deltatt på dette, har vært godt fornøyd og 
synes dette har vært et fint alternativ for styrketrening. Henriette har jobbet ut i fra en kontrakt 
med IL Jutul Fotball, med utbetaling i juni måned Treningen har foregått i gymsalen på 
ungdomsskolen. 

Det er fortsatt ønskelig at dette tilbudet skal fortsette høsten 2017. Dette vil da være et tilbud 
for de som er født i 2002, 2003, 2004 og 2005. Det sjekkes om Henriette fortsatt ønsker å ha 
ansvaret for dette i 2017.  

Sak 19/17; TINE FOTBALLSKOLE 2017 – SAMARBEID BVH 

Jutul står oppnevnt som en samarbeidspartner for BVH med tanke på Tine Fotballskole 1x2 
uker på sommeren. Frem til 2016 var Espen aktivt deltakende der + flere av trenerne var fra 
Jutul. I 2017 har ikke Espen mulighet i sin 30 % stilling å være aktivt med fra Jutuls side og 
ingen av gruppestyrets medlemmer har mulighet til å delta. Ergo, så vil ikke IL Jutul ha noen 
inntekt ifm fotballskolen, og er med kun på papiret og med tanke på markedsføring av 
fotballskolen.  

Man vil se fremover om man skal fortsette denne intensjonsavtalen med BVH med tanke på 
Tine Fotballskole 2018. 

Sak 20/17; EVENTUELT 



• Forespørsel om hvor mange cuper hvert lag kan få dekket. De som spiller 7er og 9er 
opptil 12 år får 2 cuper dekket + Jutultreffen for årsklassene opp til 10 år. Fra 13 år og 
eldre får man dekke 1 cup. Utover dette må lagene dekke evt cuper via lagskassen. 
Selv om årskullet melder på mange lag til en cup, blir dette å beregne som 1 cup. 

• Forespørsel vedr treningsavgift og trenere/lagledere. Det er 3 stk «fribilletter» pr lag, 
dvs at hvis det er mer enn 3 trenere/lagledere pr lag, så må man bli enige om fordeling 
av disse «fribillettene». Hvis det viser seg at IL Jutul Fotball ikke har økonomi til å gi 
ut fribilletter, vil dette måtte opphøre i sin helhet. Dette må fotballgruppens styre ta en 
løpende vurdering på. 

 

 

Neste møte: Tirsdag 6. juni kl. 19.00 Espen deltar på møtet så lenge han har mulighet 
(gruppestyret trenger fortsatt info i enkelte saker) + Kjell deltar på hele møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


