
     

REFERAT GRUPPESTYREMØTE 5/17 

IL JUTUL FOTBALL 

Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 21.09.2017 

Til stede: Rolf Ulbråten 

      Lars Fossen 

                 Marianne Røste 

                 Elin Kristiansen (ref.) 

      Kjell Hallberg  

Forfall:   Lene Duesund 

       

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

Sak 42/17; GODKJENNING AV REFERAT  

Referat fra gruppestyremøte 4/17 var sendt ut i forkant av møtet av Lars Fossen. Ingen hadde 
kommentarer til referatet, bortsett fra at Rolf Ulbråten ikke var skrevet opp som «til stede». 

Sak 43/17; OPPFØLGINGSSAKER 

• Bane og anlegg: Alt ok så langt med tanke på renovering av 11er banen – budsjett ca 
2.2 millioner. I tillegg er det søkt om 9er bane, som evt planlegges i 2019. Når det 
gjelder lysarmatur, blir dette evt først i 2024 (tippemidler + lysanlegget må være mer 
enn 20 år gammelt). Jutul Fotball har ikke midler til å bytte lysanlegget uten evt 
tippemidler. Når det gjelder lysanlegget i dag, så er det byttet lyspærer på armaturene 
mot Jutul stua – lysanlegget mot Skui bakken skal byttes når man finner noen som kan 
gjøre dette – innkjøpte pærer ligger i hus. Det har også vært snakk om at man skal 
prøve Led-lys i armaturene, men dette vil koste mye. 

• Dugnad/kiosk; Det har begynt å komme inn penger fra medlemmer som har ønsket å 
kjøpe seg fri fra den årlige dugnaden fra Jutul Fotball. Marianne har ikke fått oversikt 
fra Aimee pr i dag, men får dette til neste gruppestyremøte. Da drøftes også hvilken 
dugnad de som ikke har valgt å kjøpe seg fri, skal gjennomføre. Kiosk-dugnaden går 
sin vante gang og kun noen uker igjen før den stenges for sesongen. En evaluering 
foretas på neste gruppestyremøte. 

• Fungerer fortsatt greit med tanke på utstyr. Oppgaven med utstyr for neste sesong må 
startes mye tidligere neste år. 

• Sportslig arbeid; Lars synes det er litt vanskelig å jobbe med det sportslige, da ingen 
lag så langt har bedt om bistand. Lars ønsker å bidra mer ut til lagene. Mulig bedring 
etter at man har evalueringsmøter med alle lag utover høsten. 
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Sak 44/17; ØKONOMI / BUDSJETT 

Kjell delte ut regnskap for perioden 18.08 – 21.09.17. Dette ble gått gjennom og spørsmål ble 
besvart.  

Så langt ser det ut til at fotballgruppen er ajour ihht budsjett 2017 og resultatet så langt er 
positivt.  

Sak 45/17; TRENINGSTIDER – EVT. TILBAKEMELDINGER LAG/KABAL 

Lene har gjort en formidabel jobb med tanke på treningstider for lagene høst/vinteren 2017. 
Hockey gruppen og ski gruppen har fått mulighet til å uttale seg rundt treningstidene (enkelte 
dager ønsker de at fotball gruppen ikke skal ha treninger for de yngste lagene når de har 
treninger) og treningstidene sendes nå ut til lagene. Det er tidspunkter på Vøyenenga, Skui, 
Rosenvilde, BIP og KG. Lagene får beskjed om sted, tidspunkt, når det er opptatt med tanke 
på andre aktiviteter og viktigheten med at alle benytter sine tidspunkt (spesielt i BIP hallen og 
Rosenvilde). 

Sak 46/17; DOMMERREGNINGER FOR LAGENE 

Enkelte lag har etterspurt dommere og betaling av disse. Gruppestyret har derfor satt ned 
følgende kriterier og betalinger: 

9er; Dommer skal være over 15 år, hatt kurs (evt sammen med Lars) og Lars skal da evt 
overvære èn kamp. Dommerregning skal fylles ut ihht egen regning og sendes inn til 
Fotballgruppen som dekker denne. Foreldre som dømmer, trenger ikke kurs og får ikke 
betaling. Men brukes de ofte, bør de få en orientering fra Lars. 

7er; Dommer skal være over 13 år, hatt kurs (evt sammen med Lars) og Lars skal da evt 
overvære èn kamp. Dommerregning skal fylles ut ihht egen regning og sendes inn til 
Fotballgruppen som dekker denne. Foreldre som dømmer, trenger ikke kurs og får ikke 
betaling. Men brukes de ofte, bør de få en orientering fra Lars. 

5er; Dommer skal være over 13 år (kriterier som 7er), men her dømmer som regel foreldrene. 

Dette gjelder for sesongen i 2018. Alle lagledere får mail vedr dette. 

Sak 47/17; KIWI JUTULTREFFEN OG SPONSORCUPEN + FRITIDSMESSEN 
(GJENNOMFØRINGEN) 

Jutultreffen ble også i år en liten suksess. To helger med strålende sol, økonomisk like bra 
som i fjor, kun 9 lag færre påmeldt enn året før og godt oppmøte av folk på dugnad. Allikevel 
er det på dugnadssiden man opplever en utfordring hvert år, og det er veldig sårbart når 4 stk 
ikke møter opp på en og samme kafeteriavakt, eller èn person ikke møter opp på 
dommerøkten sin. Mye jobb i forkant med logistikk. Styringsgruppen skal ha evalueringsmøte 
28/9. 

Sponsorcupen ble arrangert andre helgen (fredag) i forbindelse med Jutultreffen. Denne 
datoen bør absolutt flyttes neste år, da det er for mye å organisere for fotballgruppen mellom 
to helger med Jutultreff. I tillegg har Kiwi varetelling denne dagen, så de har måttet jobbe på 
nettene til denne fredagen for å få være med på cupen. De ønsker svært gjerne at cupen flyttes 
med tanke på dato. Gruppestyret går inn for å flytte Sponsorcupen til fredag etter siste helg 
med Jutultreffen + det er et krav fra fotballgruppen at de andre gruppene (evt sponsorgruppen) 
er fysisk delaktig med på cupen, og ikke bare dekker sin del økonomisk. Det er tross alt 
mange av sponsorene til IL Jutul som er med på denne cupen. 



Fritidsmessen ble arrangert på Emma Hjorth skole i regi av FAU på skolen. IL Jutul var 
representert med alle gruppene og var plassert utenfor inngangen til skolen. Etter èn time 
startet det å regne, så antall besøkende kunne nok vært mye bedre. Men fotballgruppen var 
representert med flere barn og ungdom, så oppmøtet slik sett var bra.  

Sak 48/17; FOTBALLAKADEMI - STATUS 

Jutuls Fotballakademi startet 5. september og skal fremover avholdes tirsdager og torsdager. 
Det er ingen 7. trinns elever som har meldt seg på, men ellers er det godt representert spillere 
fra 3. – 6. trinn. Flere jenter på torsdagene enn tirsdager – det er ønskelig med flere jenter og 
spillere fra 5. og 6. trinn. Spillerne får servert brød m/pålegg før de går ut og trener (det 
serveres varm rett på dager med turnering). Akademiet har to-tre hovedtrenerne og to 
ungdomstrenere. Aimee holder orden på lister og Spond – Elin henter spillere fra Emma 
Hjorth begge dager. 

Sak 49/17; UNGDOMSTRENERE - BUDSJETT 

I forbindelse med trenerkabal for lagene har fotballgruppen fått tilbakemelding fra AU/HS om 
at utgifter til ungdomstrenerne kan økes, hvis det er behov. De anbefaler at det benyttes 
ungdommer (som skoleres) og at disse benyttes blant lagene – flere lag ønsker hjelp. Pr i dag 
er det G04, J05, G05, J06 og G07 som har ungdomstrenere med. 

Sak 50/17; FLK1, FLK2 OG FLK3 

Oslo Fotballkrets har kontaktet alle sine klubber i kretsen med anbefaling om å samarbeide 
rundt Fotballederkurs1. Dette kurset er en del av til sammen tre kurs (fire hvis man ønsker 
personlig utvikling innen ledelse) og del 1 anbefales til lagledere, trenere og andre interesserte 
som ønsker å gjøre en innsats i en fotballklubb. Jutul er anbefalt å samarbeide med Jardar i 
denne forbindelse. Gruppestyret stiller seg positive til dette og gruppestyrets leder kontakter 
Jardar for et møte – nestleder blir også med på dette møtet. 

Elin orienterte om at hun deltok på FLK2 15. – 16. september via Oslo Fotballkrets og skal ta 
FLK3 21. – 22. oktober, også via Oslo Fotballkrets. FLK4 er en stor prosess, krever ca 30 
timer selvstudie i forkant og er med via uttak, hvor ca 25 blir tatt ut fra hele landet pr år.  

Sak 51/17; FIKS 

FIKS er fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem. Der skal alle lag, spillere og 
ressurspersoner med div oppgaver ligge. I forbindelse med egenmeldingen gjeldende videre 
kvalitetklubbsstempel, må det legges inn personer som innehar ansvarsoppgaver. 

Rolf – Fair Play ansvarlig, Lars – dommeransvarlig, Aimee – politiattest ansvarlig, Lars – 
rekrutteringsansvarlig, Elin – FIKS og kvalitetsklubb ansvarlig. Dette legges inn i FIKS og 
sendes som egenmelding via FIKS. 

Sak 52/17; TRENERKURS 

18/9 – 28/9 arrangeres det grasrottrenerkurs del 1 i Jutulstua. Til sammen 10 stk trenere fra 
Jutul deltar og kurset avholdes av Kristian Holm Karlsen, innleid fra Oslo Fotballkrets. Så 
langt er tilbakemeldingene fra kurset positivt. Man vurderer om det skal gjennomføres del 2 i 
2018. 

 

 

 



Sak 53/17; SAMARBEID BVH 2018; FOTBALLSKOLE/JR LAG 

25. september skal det være et møte mellom Jutul og BVH i BIP hallen med tanke på videre 
samarbeid med tanke på fotballskole og jr laget for neste sesong. Til møtet deltar Elin og Rolf 
el. Lars. Gruppestyret stiller seg foreløpig positive til videre samarbeid, men det gjøres klart at 
man ikke har mulighet til å bruke store ressurser på dette, da Espen som sportslig leder kun 
innehar en 30% stilling og at man ikke vet hva som skjer med denne stillingen fremover i 
neste sesong.  

Sak 54/17; LAGENE – OPPFØLGING 

Rett etter sesongslutt, starter oppfølgingssamtalene med hvert enkelt lag/årskull. Til disse 
møtene deltar Elin, Espen og Lars. Referat skrives fra hvert møte og fremlegges gruppestyret 
til info. Noen av trenerne har gitt beskjed om at de ønsker å slutte – her finner man en ny 
løsning kontinuerlig. 

G04 ble for kort tid siden kastet ut av serien, etter at det ikke ble omberammet kamp innen 24 
timer – dette for andre gang denne sesongen. Dermed står guttene uten spillertilbud ut 
sesongen. Dette er et lagleder og trener ansvar, så her er det begått en glipp fra disse. Laget 
har hatt få spillere gjennom hele sesongen og det har vært varierende oppmøte på trening. 
Man følger opp saken med trenerne/lagleder. 

Sak 55/17; JUTULEN – ARTIKLER 

Jutulen trenger artikler til bladet, med frist i oktober. Det er sendt inn artikler vedr Jutltreffen, 
Akademiet, G16 og Sponsorcupen. Det er ønskelig med en artikkel vedr Gruppestyret – 
Marianne ordner dette. Er det flere som har noe, sendes det til Elin Thrane eller Gry 
Ramskeid. 

Sak 56/17; SPILLERMIDLER UTSTYR 2017 

I forbindelse mail fra idrettsforbundet, er det mulig å søke om midler til utstyr. 
Fotballgruppen kan søke og forslag på utstyr det kan søkes om er 5er mål og nett ned til veien 
(mot Jutulstua). Søknad sendes via Min idrett. 

Sak 57/17; HØSTSEMINAR BIR 

Bærum idrettslag (BIR) sender hvert år ut invitasjon til høstseminar til alle idrettslag. 
Seminaret blir avholdt på Sundvollen. Gruppestyret i fotball har ikke anledning til å delta og 
mener at dette seminaret bør representanter fra AU delta på, da et slikt seminar favner hele 
idrettslaget og ikke bare fotball. 

Sak 58/17; EVENTUELT 

Ingen innkomne saker under eventuelt. 

 

Neste møte: Mandag 6. november kl. 18.30. Kjell deltar på hele møtet.  

 

 

 

 



 

 

 

 


