
     

REFERAT GRUPPESTYREMØTE 2/17 

IL JUTUL FOTBALL 

Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 05.02.2018 

Til stede: Rolf Ullbråten 

      Lene Duesund 

       Lars Fossen 

                 Marianne Røste 

                 Elin Kristiansen (ref.) 

      Kjell Hallberg  

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

Sak 11/18; GODKJENNING AV REFERAT 1/18 

Gruppestyrets medlemmer hadde i forkant av møtet fått tilsendt referatet fra møtet 1/18. 
Referatet godkjennes uten kommentarer. 

Sak 12/18; OPPFØLGINGSSAKER 

• Bane og anlegg: Ingen store endringer siden forrige møte. Når det gjelder evt bytte av 
lysanlegg, er det ikke snakk om evt tippemidler rundt dette, men reelle andre 
tilskuddsordninger. Det sjekkes fortsatt om dette lar seg gjøre, da man mulig vil få 
påpakning / bøter av kretsen når evt oppsatte kamper på kveldstid (spesielt høsten) 
med tanke på svært dårlig kvalitet på lys og master. Når det gjelder bytte av de 
resterende lyspærene, må det fortsatt skaffes en lift (inkl person m/ sertifikat på 
liftkjøring) + personer som kan gjennomføre dette. Dette gjøres uansett ikke før til 
våren.  
Det har for øvrig vært noe problemer med banen med tanke på værforhold og 
vinteråpen drift – det har enten vært for kaldt eller for mye snø. Det jobbes med å åpne 
banen så snart det lar seg gjøre – flere lag ønsker å trene ute + det er ønskelig at 
akademiet skal starte opp igjen. I tillegg noe problemer med spyling av traktor etter 
sprøyting av kjemikalier, men dette problemet ser ut til å ha blitt løst. 

• Dugnad/kiosk: Den årlige dugnaden for fotballgruppen (betale seg fri ihht 
årsmøtevedtak), sendes/legges ut i forbindelse med innbetaling av 
treningskontingenten/deltakeravgiften.  Denne vil bli nedsatt på det årlige gruppemøtet 
senere i februar. De som ikke ønsker å betale seg fri, vil få tilbud om å selge syltetøy 
fra Lisa Syltetøy. 

• Utstyr: 1. mars vil det bli utdeling av utstyr til lagene/årskullene. Det skal sendes inn 
ønsker på utstyr innen fredag 23. februar. Lene og Elin pakker utstyr før utdeling. I 
forbindelse med samarbeid rundt utstyr med InterSport Rykkinn, vil det bli egen 
klubbkveld/kick-off der for medlemmene i fotballgruppen før sesongstart. InterSport 
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skal ha en vegg med Jutul effekter i form av shorts, strømper, overtrekk m.m.. Møte 
med Scantrade og InterSport skal gjennomføres i uke 7, med Jutuls daglige leder og 
fotballgruppens leder. 

• Sportslig arbeid/lagene; Alle lag er nå påmeldt i serie 2018, bortsett fra årskullene 
2011 og 2012 – de meldes inn i Obos Miniliga via Fiks etter hvert. Det er 30 lag i spill 
i serien og kampoppsett vil komme før påsken.  

Sak 13/18; SPORTSLIG LEDER 

Til søknadsfrist var det ikke innkommet noen søkere til sportslig leder stillingen, men 
gruppestyrets leder har hatt samtale med Kristian Holm Carlsen for å høre om han har 
mulighet til å behjelpe Jutul Fotball med denne oppgaven inntil videre. Han har tidligere gitt 
uttrykk for å hjelpe Jutul mer enn med bare akademiet. Etter samtale, har Kristian sendt inn 
søknad om å være sportslig leder for IL Jutul Fotball i inntil 30 % stilling. Han vil da være 
behjelpelig med det sportslige i gruppen, trenernes trener og veileder. I tillegg vil Kristian 
jobbe med sportslig plan og stillingen som sportslig leder vil gi han en god innblikk i hva 
Jutul Fotball er i behov av på et langsiktig plan. 

Kristian har en lang CV og innehar mye kompetanse innen idrett, fysisk aktivitet og fotball. 
De som ønsker å lese hans CV, kan gå inn på fotballforkids.no – der er han daglig leder. 

Gruppestyret mener Kristian Holm Carlsen er en dyktig og kompetent person for jobben, og 
ønsker å ansette han som sportslig leder for 2018 – det lyses ut ny stilling høsten 2018, med 
oppstart 2019. AU informeres om innstillingen fra gruppestyret og det utarbeides kontrakt 
med Daglig leder og AUs leder. 

Sak 14/18; DET ÅRLIGE GRUPPEMØTET 

Det årlige gruppemøtet avholdes torsdag 15. februar 18.30 på Jutulstua. Innkalling legges ut 
èn uke i forkant på jutul.net + FB sidene. Årsrapport 2017 er ferdig og gruppestyrets 
medlemmer har fått denne tilsendt for gjennomlesning og evt kommentarer. Denne deles ut på 
møtet sammen med årshjulet 2018.  

Den eneste saken som kan «godkjennes» på det årlige gruppemøtet, er nedsettelse av 
treningskontingent/deltageravgift for 2018 (bestemt på årsmøtet 2017). Gruppestyret går inn 
for  følgende som legges frem på det årlige gruppemøtet: 

Årets kull – uten serie: kr. 850,- (økning med 100,- fra 2017, da årskullet kan delta på Obos 
Miniliga. Fotballgruppen dekker inntil 2xdeltagelser på Obos Miniliga 2018) 

5er fotball: kr 1.500,- (ingen økning) 

7er fotball: kr 2.100,- (ingen økning) 

9er fotball: kr 2.600,- (ingen økning) 

Ungdomsfotball: kr. 3.100,- (ingen økning) 

Damer 7er: kr. 1.000,- (nedsettelse fra 2017 etter søknad fra Damelaget) 

Veteran/old boys: kr. 1.000,- (økning med 250,- fra 2017 – har ett lag i serie som er nytt fra 
2017 + samme som damelaget) 

Det har ikke kommet inn noen saker til det årlige gruppemøtet, annet enn ønske fra damelaget 
om reduksjon på treningskontingent/deltageravgift. Denne har gruppestyret imøtekommet og 
legger frem på møtet. 



Gruppestyrets medlemmer bes møte opp ½ time før møtet, for å koke kaffe, skjære frukt 
m.m.. I tillegg må man belage litt tid etter møtet for å rydde opp/vaske. 

Sak 15/18; VINTERÅPEN BANE 2018/19 

Vinteren 2017/2018 har så langt vært vanskelig med tanke på vinteråpen bane. Det er mye 
snø, vært mye kaldt og det har vært vanskelig å holde banen optimal. Den har vært stengt i 
perioder og ingen har kunnet spille ute i lengre perioder. Akademiet har heller ikke kunnet 
starte opp som tidligere planlagt. 

Gruppestyret diskuterte hvorvidt man skal holde banen stengt desember, januar, februar og 
deler av mars fra neste vinter. Man opplever at det brukes mye kjemikalier og tid på å prøve å 
holde banen optimal, uten at lagene får optimal nytte av dette – dette er også et miljøspørsmål 
på lengre sikt. 

Det tas et evalueringsmøte med Andre Tverli våren 2018 – kontrakten hans går ut oktober 
2018.  

Sak 16/18; KIWI JUTULTREFFEN 2018 

Første møtet i styringsgruppen for Jutultreffen 2018 er avholdt og invitasjon og påmelding 
ligger allerede ute på nettet. Kjell har sendt ut invitasjon til tidligere deltatte lag + flere. I 
tillegg  jobber Kjell for å forbedre/oppdatere skjema for påmelding til dugnad til Jutultreffen – 
påmeldingen legges ut 19. mai og stenges 3. august. Dette skal gjøre arbeidet rundt 
organisering for dugnadene lettere. 

Styringsgruppen jobber ut i fra en arbeidsplan, som tidligere leder Svein Nilsen hadde 
påbegynt. 

Kort nevnes: Det er søkt om å få avholde Jutultreffen i 2018, Pizzabakeren får tilbud om salg 
av pizza begge lørdagene fra kl. 1200 - 1900, Gry Ullbråten, Marianne Røste, Toril Solberg, 
Berit Skovli og Elin Kristiansen deltar som hovedansvarlige på kafeteriaen, man jobber for å 
ha noe «event» på sletta. 

Så langt ligger gruppen i rute med sitt arbeid. Det foreligger eget referat fra styringsgruppens 
møte nr. 1/18. 

Sak 17/18; SPORTSLIG PLAN 

Kristian Holm Carlsen har sendt inn et foreløpig utkast til innhold av sportsplan. Det 
foreligger forslag på innhold av kort sportsplan, forslag på innhold full sportsplan, forslag på 
framdriftsplan dokumenter, møter og kurs samt tanker og erfaringer rundt sportsplan.  

Sak 18/18; EVENTUELT 

A) Økonomi 
Kjell la frem fotballgruppens regnskap for perioden 1/1 – 5/2 2018. Ingen store 
bemerkninger til regnskapet. 
 

Neste møte: Torsdag 8. mars kl. 18.30. Kjell deltar på hele møtet. 

 

 

 



 


