Referat fra fotballstyre møte
Tirsdag 5.November klokken 19.00 på Møterom i 1 etasje
Tilstede: Oddvar Arefjord, Trond Wisnes Nilsen, Monica Jetmundsen, Luis Betancor,
Yvonne Johnsen, Roald Sekkingstad,
Ikke tilstede: Joachim Fortun
Sted: Møterom i 1 etasje i Sotra Arena
Referent: Roald Sekkingstad

1. Agenda ble akseptert
2. Referat fra forrige møte ble akseptert.
3. Vi gikk gjennom inntektssiden fra forrige budsjettmøte og den ble
akseptert. Litt diskusjon for å få greie på hva som ligger i de forskjellige
postene men det meste ble oppklart. Vi er blitt kompenser for att
toppfotball forsvinner med at det er flere messer neste år.
Fotballgruppen må selv selge reklame for kr 400 000 for neste år for å
komme i mål på inntektssiden.
4. Gjennomgang for revisjon av sportsplan. Her ble alt som gruppen som
reviderte hadde satt opp pluss ett par oppdateringer fra Sportslig utvalg
godkjent. Og vi sender dette over til hovedstyret.
Det var en kommentar på at vi muligens burde satt opp hva de forskjellige
årsklassene skal øve på. Det kommer vi tilbake til på litt senere når ny
hoved trener for A-laget har startet i jobben for han skal jobbe 50 % med
aldersbestemte lag i tillegg til A- Lagstrener jobben så dette kan være en
grei oppgave for han.
5. Informasjon angående trenere for neste år. Alt over barnelag V/ Joachim.
Denne ble utsatt da Joachim ikke hadde anledning til å møte.

6. Cuper i Oktober /November. Sartor Cup + bedriftscup blir avholdt nå som
planlagt i Oktober/November men ungdomscupen blir utsatt til i Februar.
7. Sponsorer / skiltsalg. Roald informerte og sender over prisliste og hvem vi
ikke skal kontakte pga at de er allerede sponsor.
8. Gjennomgang av status for økonomi v/ Trond. Vi har mindre inntekter enn
budsjettert fra Fotballforbundet i forbindelse med A-Lagets spill i 2 div +
cup og det er også en del andre overskridelser. Vi er ikke kommet så høyt
som budsjettert i salgsinntekter slik at vi forventer underskudd i
fotballgruppen på rundt 500 000.
9. På eventuelt diskuterte vi forslaget fra Øygarden FK og der ble vi ikke ferdig
med gjennomgangen slik at dette må vi fortsette på med en senere
anledning.

Kan vi ha neste styremøte 4.12.kl 19.00 ?

Vennlig Hilsen
Roald Sekkingstad
Leder for fotballgruppen

