Møte Fotballgruppen 18.08.18
Tilstede:
Kennet Lervik, Henning Osa, , Stine Hesjedal, Per Morten Flatebø, Yvonne
Johnsen, Marita Andersen, Roy Nymark
Ikke tilstede:
Mathias Takle, Simen Birkelund
Sted: Sotra Arena - kontoret
Referent: Per Morten Flatebø
Sak nr Referat/Oppgave
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Dugnad:
Skulevakt kontrakten går ut etter endt skuleår 2018/19. Dette er en
viktig inntektskilde for fotballen, og en kontrakt vi må jobbe for å få
videre.
- Arr. Gruppen jobber med å forbedre dagens opplegg.
- Må innvolvere laglederne
- Tydligere krav til lagene om å stille
- Gullerot? Vist en ikke stiller så får en ikke 2xcup?
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Økonomi:
- Så langt ser økonomien ut til å stemme. Både bredde og A- laget
holder seg innen for rammene.
- Har en par poster som vi ikke har fått forventet inntekt på, og et et par
poster som har gitt mer.
- En utfordring at vi ikke har fått inn kjørelister i følge budsjett, de
utgiftene må periodiseres slik at regnskapet gir et mer riktig bilde
- Det er ønskelig å finne penger til å tilby 1 proff kontrakt
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Damelaget(info fra Stine som ikke var tilstede)
- Flere er kommet tilbake fra andre lag
- Har et mål om å få opprykk av 2. lag til 4.div.
- Økonomien er ok
- Trivselen er god
- Lag fra jenter 16 bestående av spillere fra Sotra SK, Sund,
Nordre Fjell, Olsvik drar til Eliteturneringen på Hamar
- Det jobbes med å få til en skriftlig samarbeidsavtale med de
andre klubbene på Sotra.
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A-laget:
- Gode resultat
- Vi har som målsetting at Rekruttlaget rykker opp til 4 div.
- A- laget skal bidra til at det skjer
- Godt samarbeid mellom A-laget og Joachim
- Godt samarbeid med de andre lagene på Sotra, bla. Sund
Junior:
- Joachim Forun og Markus Jetmundsen har overtatt Juniuorlaget og
skal trene de og følge de på kamp ut høsten, i tillegg til sine
respektive lag.
- En skal prøve å samle juniorgruppen så fort som mulig styre er villig
til å hjelpe til her.
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Dommer:
- Mathias ikke til stede

Ansvarlig Frist

Arr.
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- Skal ha møte med ny dommer som kan avhjelpe
dommerorganiseringen.

- Dommerkurs i forkant av Sotra Cup må ordnes.
- Dommere til Inn cup må også organiseres.
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Ungdomsfotball:
- Årsgruppene skal samles på teningsfeltet
- Det skal være implementert og permanent fra 2019 sesongen
- Mål om at Sotra SK skal ha en utdannet trener pr. Årskull fra 13.
- Foreldre må fortsatt bidra som hjelpetrenere og lagledere.
- Å ha en utdannet trener pr. Årskull skal la seg gjøre ved at en samler
årskullene.
Barnefotballen:
- Utfordring med dommere, her må vi bli bedre.
- Mål er på plass for de minste til kampstart.
Oppstartmøte:
- Oppstartsmøte for de nye i Sotra SK(6 åringer) ble avholdt den 20
aug.
- Viktig info blir gitt om Sotra SK og hvordan ting fungerer
- Alle lag skal ha trenere og lagledere.
- Det er laget et godt opplegg med hospitering og hjelp fra andre
trenere og A laget 1. mnd.
- FB gruppe er på plass.

