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Randesund Idrettslag Referat
Fotballstyret
Til stede:

Forfall:
Referent:

Nr 10/2016
21.11 2016
kl. 19:00 – 22:00
Klubbhuset

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

Åpning/Referatsaker/Gjennomgang av Saksliste/Eventuelt saker

Saksnr

Sak

51-2016

Økonomi
Budsjettt for 2017 ble fremlagt som første utkast, dette
oversendes styremedlemmer for gjennomlesning. Budsjettet
legger til grunn et positivt resultat som anses som forsvarlig.

Ansvar
Gerd Inger

Fotballstyret foreslår å øke medlemsavgiften med kr. 200,- pr
medlem (ikke for 7 åringer) for å kunne ansette en person til i
administrasjonen. Hovedstyret bør også bidra med midler.
Administrasjonen sammen med to styremedlemmer utarbeider en
sak på dette i forhold til arbeidsoppgaver og stillingsstørrelse.
Styremedlemmer kommer med innspill til styreleder.

52-2016

53-2016

54-2016
55-2016

56-2016

Det må skaffes nye sponsorer til klubben, hver og en i styret
kommer opp med 5 firmanavn og kontaktpersoner til
administrasjonen for alternativt nye sponsoravtaler
Sebra-cup
Det ble holdt en gjennomgang av resultatet for sebracup 2016.
Sebracup er en viktig turnering og det bør allerede snarest
begynne med å planlegge for Sebracup 2017. det som blir nytt i
2017 er at det utvikles et konsept sammen med Dyreparken og at
arrangementer og overnatting i regi av RIL på skoler utgår.
Sportslig utvalg
Det ble gitt informasjon vedrørende trenersituasjonen, og at det
fortsatt er mangel på trenere. Sportsplanen er ikke ferdigstillet,
det jobbes med kontrakter for A-lag D / H. Fotballstyret
opprettholder tidligere vedtak om at klubben må bli en
kvalitetsklubb. Dette henger også sammen med sak 51-2016
vedrørende ansettelse av en person til i administrasjonen.
Årshjul
Administrasjonen presenterte årshjulet, oversendes
styremedlemmer for innspill og godkjenning.
Fairplay
Fair Play vedtatt av fotballstyret
Alle spillere fra 13 år skal undertegne Fair Play kontrakt
Fair Play-flagg skal heises på alle mandager – rutine for kioskvert
– Kampverter – må utarbeides rutiner
- Mandag og onsdag - Inngår som dugnad på linje med
kiosk
- Øvrige dager er det lagets ansvar
- Vester skal være tilgjengelig i kiosk og speakerbu
- Instruks til alle lag
Innkjøp av skilt med Fair Play
Innkjøp av Fair Play kapteinsbind til samtlige lag fra G/J 13
Kurth Kalsnes registreres som klubbens Fair Play ansvarlig
Fair Play skal på dagsorden på alle spiller og foreldremøter
Administrasjon, info og status
Ingen saker

Fredrik

Trond

Øystein
Øystein

Øystein
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EVENTUELT
Møte i hovedstyre
Ingen saker
Styrevalg
De som er på valg i 2017 er følgende, Terje Borch, Jostein
Aslaksen, Kristian Ertzeid, Fredrik Melbye og Gerd Inger Egset.
Disse er ferdige med sin periode og skal erstattes. Valgkomiteen
er underrettet.
Sone / kretslag
Administrasjonen i RIL gjør en henvendelse til kretsen for
hvordan en kan forbedre informasjonen / kommunikasjon mellom
kretsen / RIL og foreldre

Bram

Øystein

