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Randesund Idrettslag Referat
Fotballstyret
Til stede:

Forfall:
Referent:

Nr 6/2016
20.06 2016
kl. 19:00 – 21:00
Klubbhuset

Styremedlemmer:
Trond Mæstad, Terje Borch, Jostein Akselsen, Gerd Inger
Egset, Tom Arne Norvik, og Mona Linn Brackenridge
Sportslig utvalg: Steen Pedersen
Administrasjonen: Øystein Konradsen
Kristian Ertzeid, Øyvind Johansen, Bram Kreunen og
Fredrik Melbye
Terje Borch

Åpning/Referatsaker/Gjennomgang av Saksliste/Eventuelt saker
Ansvar
Gerd Inger

Saksnr

Sak

23-2016

Økonomi
Driftsresultat pr 31.05.2016:
-381.658,00
Negativt driftsresultat er forventet på våren, med bakgrunn i at
hovedinntektskilden Sebra-cup avholdes på høsten
Inntekter:
Årets Tine fotballskole fullbooket. Purring vedrørende manglende
betaling av medlemsavgift skal være sendt innen 24.juni.
Kostnader:
Ekstra kostnader påløpt i forbindelse med gjennomføring av LKB
Gistrup
Trond
Sportslig utvalg
Generell gjennomgang av status sportslig.

24-2016

25-2016
26-2016

27-2016

Forespørsel fraTeam sør om deltagelse fra RIL:
RILs deltagelse i Team Sør 2017:
Vi mener at det sportslige opplegget rundt våre jenter er veldig
godt ivaretatt i RIL. Som klubb ønsker vi å satse på våre egne
lag. I 2016 har vi både DameA, DameB og 2 jenter 2000 lag. For
neste år vil vi vurdere også å ha et J19-lag, samt turneringsspill i
andre klasser for våre spillere. RIL ønsker å utvikle lag, samspill
og relasjoner innad i våre lag. En videreutvikling av våre spillere
mener vi skjer best gjennom hospiteringsspill på et damelag i en
høyere divisjon eller vårt eget A-lag. Av den grunn ser vi ikke
behovet for at våre spillere trenger enda en arena som Team Sør
da vil være for våre spillere.
Av den grunn må dessverre Ril på det nåværende tidspunkt
takke nei til å være delaktige i Team Sør 2017
Adidas bevilling til gutter 15:
Det bevilges kr. 5 000,00
Ril på facebook:
Vurderes av ungdomsavdelingen
Øystein
Avtale mellom fotball og håndball
Saken er drøftet.
Øystein
Erfaringer med LKB cup
Erfaringene ble diskutert i forhold til det sportslige og
nivåforskjeller, aktiviteter, deltagelse, reglement i RIL i forhold til
profilering og egne sponsorer. Administrasjonen tydeliggjør mye
av dette til neste styremøte for å se på om noe må endres.
Fredrik
Zebra-cup
Foreløpig kontroll , 187 påmeldte lag, banesponsorer er på plass

EVENTUELT
Møte i hovedstyre
Det ble gitt info fra styreleder

Jostein

