
Innkalling til møte i fotballstyre  

Tirsdag 14. Januar klokken 19.00 på Møterom i turnhall 

Tilstede: Oddvar Arefjord, Trond Wisnes Nilsen, Olav Sanden, Bjørn Martinsen, Yvonne 
Johnsen, Roald Sekkingstad, Svein Olav Sørensen og Cecilie Dahl 
Sted: Møterom i turnhall 
Referent: Roald Sekkingstad 
 

1. Agenda ble akseptert 

 

2. Referat fra forrige møte ble akseptert 

 

3. Spørsmål vedr. Sotra SK og Øygarden FK samarbeid -12.12.2019.  

Her var det invitert medlemmer fra SU men Jørgen Midttveit måtte melde 

avbud pga jobb. Det ble diskutert manglende informasjon og beslutnings 

prosessen.  

Det ble konkludert med at fotballstyret var enige i beslutningen om å ikke 

gå videre med samarbeidet med Øygarden FK men når vi blir spurt om vår 

mening og så blir klubben sin innstilling offentliggjort før vi har svart så 

stiller enkelte spørsmålet om vitsen med å engasjere seg.  

Representanter fra hovedstyret er positiv til at fotballgruppen initierer samarbeid 

med andre klubber/lag så lenge dette ikke fører til økonomiske forpliktelser ala 

"øygardenavtalen 

4. Egne Cuper i Februar / Mars / April 

Elitecup i Februar og Ungdomscup i Mars har vi ordnet med noen til å 

arrangere. Det vi mangler er noen til å arrangere bedrifts cup i April, 

September og November samt fotballskoler i vinter, sommer og høstferie. 

Målsettingen fremover at det er neste årskull som skal arrangere cupen.  

Det ble kommentert at det er best at det er 2 årsklasser som styrer en cup 

slik at en har god erfarings overføring med at den yngste årsklassen vil være 

med året etter. 

 

 



 

 

5. Status for spillere og støtteapparat til A-Laget + ungdomslag 

Vi er i mål med alle hovedtrenere men mangler fortsatt ett par 

hjelpetrenere på ungdomslagene og det dugnadsbaserte støtteapparatet 

rundt A-Laget. En del A-lags spillere har signert og det er en del flere som vi 

er omtrent i mål med forhandlingene. 

 

6. Gjennomgang av status for økonomi v/ Trond 

Resultatet har bedret seg en del siden sist men det er fortsatt minus. 

Driftssiden er ok men stort svikt på inntektssiden iht til det budsjetterte. 

 

7. På eventuelt ble det diskutert forskjellige temaer om organisering av 

klubben og gruppene med Leder og Nestleder i Hovedstyret som deltok på 

vårt møte. 

Fjorårets SU bestod av 3 ansatte + 2 fra styret i fotballgruppen og 2 andre. 

Roy Nymark skal nå sette sammen årets SU og vi skal oppfordre han til å gå 

bredt ut og få med mange flere slik at både barn, ungdom og seniorer blir 

representert. Det ble kommentert fra Svein Olav at en del ting som vi 

diskuterte burde vært i SU. Det håper vi at vi kan få til med ett SU som 

fungerer bedre.  

 

Vi diskuterte også sponsorsalg som vi er klar til å trå til med når A-Lags 

troppen begynner å falle på plass. Vi skal ha ett møte med Dan neste uke 

for å gå gjennom hvem vi skal kontakte. 

 

Svein Olav kom med spørsmål om vi ønsker å være med videre og der er vel 

konklusjonen at dersom valgkomite/klubb kan skaffe flere til å være med er 

vi med videre. Noen må komme opp med flere både på arrangement, barn 

og voksen fotball. Ungdomsfotball er greit for der er det kommet betalte 

trenere på guttesiden og håper vi får til det samme på jentesiden fra neste 

sesong. Klubben går glipp av store inntekter da vi må gi arrangementene til 

forskjellige lag for ellers får vi ikke arrangert noe og da blir det ingen 

inntekter. Folk er ekstremt flinke til å stille opp på dugnad for å gjøre 

praktiske ting så det er kun noen til å planlegge og lede som vi må ha med. 

Foreslår neste styremøte Tirsdag 18.2.2020 

Vennlig Hilsen  

Roald Sekkingstad 

Leder for fotballgruppen 



 


