REFERAT GRUPPESTYREMØTE 1/18
IL JUTUL FOTBALL
Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 11.01.2018
Til stede: Rolf Ulbråten
Lene Duesund
Marianne Røste
Elin Kristiansen (ref.)
Kjell Hallberg
Forfall: Lars Fossen
Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt innkalling, saksliste og deler av sakspapirene i forkant
av gruppestyremøtet.
Sak 01/18; GODKJENNING AV REFERAT 7/17
Gruppestyrets medlemmer hadde i forkant av møtet fått tilsendt referatet fra møtet 7/17.
Referatet godkjennes uten kommentarer.
Sak 60/17; OPPFØLGINGSSAKER
•

•

•

Bane og anlegg: Arbeidet rundt banen ligger nå hos AU og fotballgruppen må bare
vente på videre fremdrift. Det er IL Jutul som klubb som skal legge ut arbeidet på
anbud og som «eier» prosjektet. Kjell har fått høre at man ikke trenger å vente til 2024
med å bytte lysanlegg – så lenge armaturet er på plass, kan man søke om å få byttet
dette. Rolf sjekker med kommunen – det hadde vært fint å få byttet lys samtidig som
banen renoveres.
Dugnad: De som valgte å ikke betale seg fri fra fotballgruppens dugnad med kr. 200,i fjor, valgte å selge syltetøy fra Lisa Syltetøy. Flere positive tilbakemeldinger på dette
– lett å selge og fine gaver. Alt i alt en vellykket felles dugnad for gruppen.
Årsmøtevedtak 2016 tilsier at fotballgruppen kan øke deltageravgiften med kr. 200,for å dekke årlig dugnad – gruppestyret ønsker at dette skal legges utenom
deltageravgiften, slik at man kan betale seg fri fra denne på lik linje som i 2017. Felles
dugnad for fotballgruppen, vil bli våren 2018.
Utstyr: Det vil bli felles utlevering av utstyr i år. Det sendes mail til alle årskull med
beskjed om å sende inn liste over hva de er i behov for, slik at Lene og Elin klargjør
dette før laglederne kommer og henter. Drakter må leveres før nye utleveres. Felles
utstyrsdag blir torsdag 1. mars kl. 18.00 – 19.00. Lagene vil da også få utlevert
utstyrsbag. I forbindelse med ny utstyrsavtale med Scantrade, og Intersport Rykkinn
som forhandler, vil det utpå våren bli avholdt en kick-off etterm/kveld der, i tillegg til
at Scantrade skal ha en klubbkveld.

•

Det ble diskutert om hvorvidt det yngste laget hvert år ved oppstart, skal få en liten
bag med en ball. Dette ble gjort tidligere og er en hyggelig overraskelse for de yngste.
Elin sjekker med Scantrade om de har en pakkeløsning på dette.
Sportslig arbeid/lagene; Flere av lagene har sendt inn årsrapporter – dette brukes til
videre planlegging. Følgende lag er påmeldt i serie; Damelag 7er, M33 7er og jr 19
7er. De resterende lag har frist innen 31. januar og påmelding av dette starter midten
av januar, sammen med sportslig leder.

Sak 03/18; ÅRSREGNSKAP 2017 + BUDSJETT 2018
Det er avholdt eget budsjettmøte og med kun få endringer, ble budsjett 2018 godkjent. Det
legges opp til et budsjett som går med et lite overskudd.
Resultatet for regnskapet 2017 for fotballgruppen, viser positive tall ihht budsjett og tidligere
regnskap. Deler av overskuddet til fotballgruppen skal gå til renovering av banen.
I tillegg ble det lagt frem regnskap for Jutultreffen 2017 – med overskudd også for dette året.
Jutultreffens regnskap vil til årsmøte gå inn i totalregnskapet for fotballgruppen.
Sak 04/18; ÅRSREGNSKAP AKADEMIET 2017
Akademiet har foreløpig pause og uklart når det vil starte opp igjen pga baneforhold og vær.
Til tross for variert vær og bane frem til pause i desember, var det godt oppmøte på
akademiet. Regnskapet for 2017 viser et overskudd, som tas med i 2018. Budsjett for 2018
kommer snarlig.
Sak 05/18; ÅRSHJUL 2018
Elin hadde i forkant av gruppestyremøtet laget et årshjul for fotballgruppen 2018. Den
inneholder hovedpunkter som skal gjennomføres mnd for mnd gjennom hele året. I tillegg
kommer lagsaktiviteter. Noen redigeringer og tilføyinger på møtet – Elin legger dette inn og
sender det endelige årshjulet til gruppestyrets medlemmer. Årshjulet skal brukes som et
hjelpemiddel og verktøy for gruppestyret i 2018.
Sak 06/18; ÅRLIG GRUPPEMØTE 2018
Årlig gruppemøte avholdes, som tidligere oppsatt, torsdag 15. februar kl. 18.30 i Jutulstua.
Ihht Jutuls vedtekter skal innkalling til det årlige møte legges ut seneste èn uke før møtet. Det
er ikke et krav til fremleggelse av dokumenter før møtet annet enn agenda (fra loven).
Det årlige møtet skal; * behandle regnskap, * behandle gruppens årsberetning, * fastsette
budsjett, * fastsette evt årlig treningsavgift, jf § 15, nr 7 og * fremme innspill til årsplan for
gruppens aktiviteter til hovedstyret.
Regnskapet 2017 er innlevert Daglig leder, som setter dette opp etter IL Jutuls krav for
oppsett av regnskap. Agenda ble forelagt gruppestyret – Elin redigerer dette noe og sender ut
til gruppestyret, før det legges inn sammen innkallingen. Årsberetningen er under
utarbeidelse, og vil bli lagt frem på neste gruppestyrets møte.
I forbindelse med valg (alle gruppestyrets medlemmer er på valg), vil alle bli tatt kontakt av
valgkomiteen. Viktig med kontinuitet, så det er en stor fordel om ikke alle av gruppestyrets
medlemmer velger å slutte. Valg foretas på årsmøtet og ikke på gruppestyrets årlige møte.

Sak 07/18; ROLLEBESKRIVELSER GRUPPESTYRET
Ref forrige gruppestyremøte, ble saken vedr rollebeskrivelser flyttet til dette
gruppestyremøtet. Gruppestyret konkluderte med at rollebeskrivelser bør klargjøres og legges
frem til evt nytt gruppestyre etter årsmøtet, da det er litt sent å fremlegge dette for dagens
gruppestyremedlemmer – dagens medlemmer har allerede sine oppgaver og fullfører disse
frem til årsmøtet. Elin klargjør rollebeskrivelser og dette fremlegges for et evt nytt
gruppestyre etter årsmøtet.
Sak 08/18; SERIEPÅMELDING 2018
Som tidligere skrevet, starter påmelding i serie for alle årskull til og med ungdomsfotball i
midten av januar. Damelag, M33 og Jr 19 er allerede påmeldt med hvert sitt 7er lag. Det tas
utgangspunkt i samtalene med lagene i oktober/november med tanke på oppmelding av lag og
nivå + det sendes bekreftelse alle lag når de er påmeldt. Påmeldingsfrist er 31. januar og etter
det må man betale gebyr for etteranmelding/endring. Slik det ser ut nå, vil IL Jutul Fotball
være påmeldt med ca 30 lag i serien 2018.
Sak 09/18; OPPDATERING SPORTSLIG LEDER
Sportslig leder, Espen Løken Petersen, fratrer sin stilling i Jutul 31. januar 2018. I den
forbindelse er det lagt ut en utlysning på nett. Så langt er det ingen som har søkt på stillingen.
Det er vanskelig å finne en erstatter i kun 30% stilling, så man må finne en snarlig løsning på
dette. Saken tas opp igjen på neste gruppestyremøte. Elin har hatt/har en del møter med Espen
før han slutter i sin stilling, for overføring av kompetanse og oppgaver.
Sak 10/18; Eventuelt
•

Æresmedlem til årsmøtet
Fotballgruppen ønsker å melde inn et av sine medlemmer som æresmedlem til IL
Jutuls årsmøte 2018. Denne personen har gjort en stor jobb for fotballgruppen, vært
delaktig i mange år og har gjort at fotballgruppen i dag er oppe og går. Navn nevnes
ikke i dette referatet. Elin, i samarbeid med Kjell, legger inn forslaget til Kjell
Nakstad/Representantskapet/AU.

Neste møte: Mandag 5. februar kl. 18.30. Kjell deltar på hele møtet.

