
     

REFERAT GRUPPESTYREMØTE  

5/19 

IL JUTUL FOTBALL 

Underetasjen, 12 juni 2019 

Til stede: Tine Stokke Walle 

     Kjell Hallberg 

      Ida Lindholm 

      Elisabeth Frogner(ref) 

                Marianne Røste 

                Kjell Ove Kvam 

Forfall:   Einar Bøysen 

      

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

Sak 50/19; GODKJENNING AV REFERAT 4/19 

Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt referat 4/19 før gruppestyremøtet.. 

Sak 51/19; OPPFØLGINGSSAKER 

• Bane og anlegg 
Ble enige om å møtes til dugnad søndag 14 juni, for å rive den dårlige delen av 
tribunen før fotballskolen starter. Skal sende ut mail til ungdomstrenerne om de vil 
hjelpe til.  
 
Skal få tilbud av Guriby og Bjørn om skiftning av lyspærer. 

• Dugnad 

Kiosken går sin gang. Kiosken er åpen fra søndag-torsdag når det er kamp på 
søndager. 

• Utstyr 

Ida trykker fortsatt opp logo på drakter som detter av. Vurdere fortsatt innkjøp av en ny 
maskin.  

Venter på at Scantrade skal forhandle en ny avtale med sportsmagasinet som skal åpne opp på 
Rykkinn senteret. 



Skal høre med Aimee om hun kan sende ut en mail til alle medlemmene våre for å minne de 
om at de kan benytte seg av klubbshop vår.  

• Sportslig arbeid / lagene 

Skal ha et møte med Kristian for å høre hvordan det går. Noe av sportsplanen ligger ute på 
www.jutul.net 

Sak 52/19; ØKONOMI 

Ser ok ut.  

Sak 53/19; SAMARBEIDSKONTRAKT STABÆK- «vår» kamp 30.6 

Vi har «vår» kamp på Stabæk 30 juni. Sendt ut mail til lagledere og trenere om noe vil være 
ballgutter/jenter og maskot. Foreløpig interesse fra 2011 og 2012 

Sak 54/19; SPONSORKONTAKT/SPONSORTREFF 

Skal sende en sommerhilsen på mail til sponsorene og be de holde av dato til et sponsortreff 
27 september med trenere/lagledere, hockey gruppen og ski gruppen.  

Sak 55/19; Tine fotballskole uke 26 

Har foreløpig 70 påmeldte til fotballskolen og 12 til sommercamp. Skal få Kristian til å sende 
ut informasjon og påminnelse til foreldrene. 

Sak 56/19; OPPFØLGING ÅRSHJUL 2019 

Ok. Vi er up to date! 

Sak 57/19; MØTE HOVEDSTYRET 23 MAI.  

Gruppestyrelederen gav referat fra hovedstyret møtet 23 mai at vi har fått innvilget ønske om 
hjertestarter.  

Sak 58/19; Jutultreffen 

Gikk gjennom referat fra styringsgruppe møte i Jutultreffen.  

Sak 59/19; Møteplan nye gruppestyret 

Ble enige på mail at neste møtet er mandag 12 august kl 18.00 i underetasjen.  

Sak 60/19; EVENTUELT 

Forberedte oss til møte med foreldrene til J04/05 som ble avholdt 12 juni kl 20.00 i 
underetasjen.  

 

 


