
Tilstede, Stine, Tommy, Kenneth, Henning, Yvonne, Luis og Per Morten  
Ikke tilstede; Simen og Marita Referent. Per Morten 
 
Spesielt invitert: Rikard Ledgang styreformann i Sotra SK. Og Tommy Knarevik 
Hovedtrener A-lag herrer. 
 
Dette guppestyremøtet ble et mer info og diskusjonsmøte, derfor er referatet 
satt opp som et notat over de viktigste punktene på møtet. 
 
Notat: 
Informasjon vedr.  Et eventuelt opprykk til 2 divisjon Tilstede var også: 
Knut Berge Daglig leder adm.fotballkretsen Stig Blindheimsvik Klubbutvikler i 
kretsen 
 
Informajon fra forbundet vedrørende krav og rammer for 2. divisjon - sendes 
fra Krets for gjennomlesing 
- 2 avdelinger i Norge 
- Ingen stor forandring på anlegg 
- Turneringsregelement 3 og 2 div. , anbefaling/veiledende, mens noe er 
viktig! 
- Klubbens ansvar å være kjent med reglene 
- Informasjon på terminliste møte (på Ullevål) 
- Største forskjell er lisensreglene i 2 div. Innenfor økonomi. Revidert 
regnskap som 
   skal være på plass før sesongen 2019, godkjennes. 
- A lisens for trener 
- Divisjonsforeningen 2 divisjon. Interesse org. For 2 og 3 div. Viktig 
ressurs plass, som Sotra SK er medlem av. 
- Reiseutjevningsfond , der alle betaler inn kr. 100`- uttak etter 
behovsprøving. 
- Tilbakebetaling fra PostNord og A-pressen, inntil kr. 95` 
- Avtale mellom NFF og divisjonsforeningen, utviklingsmidler- etter 
gjennomført lisens på A. B, C og Grasrot nivå. Inntil kr. 55` 
 
 
På klubb nivå 
- Skal ha en Fysioterapeut tilgjengelig, bør ha lege. 
- Utviklingsleder i klubben 
- Personell ansvarlig i klubben 
- Vakter og personell på kamper, ut fra størrelse. 
- Forbundet vil sørge for at «erfarne» gjester klubben for å gjennomgå status. 
- Proffkontrakt regler i 2 div.  Ikke signal på dette nå.  
- Fiks Fotball ansvarlig, slik at papir til kamper er ok. Har kontroll. 
- Være tilstede på Cupfinale møte i regi av divisjonsforeningen.Viktig info. 
  møte. 
 
Gjennomgang av Sportsplan :-) 
- God diskusjon, og gjennomgang av hovedpunktene. 
- Inspill om noen mindre endringer og tydlighet. 
 
Div. 
- Det er avholdt et møte vedr. en forespørsel fra Sund om å låne spillere til 
en Elitecup.  
 - Her er det mye uklarheter i hva som er skjedd før SU fikk saken.  
 - Det er ønskelig med et refereat fra det møtet. 
 


