Referat fra fortballstyre møte
Tirsdag 2. Desember klokken 18.00 på Møterom i 1 etasje
Tilstede: Oddvar Arefjord, Trond Wisnes Nilsen, Olav Sanden, 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. Egne Cuper med budsjettert inntekt til klubben. Arrangør får det
overskytende.
Bedriftscup planlagt April, September og Oktober Inntekt Kr 60 000
Eliteturnering Februar Inntekt Kr 80 000
Ungdomscup Sartor Maskin Inne cup Mars Inntekt Kr 100 000
Barnecup Sartor Innecup Oktober og November 100 000
Vinterakademi Kr 100 000
4. Manglende oppfølging på feltet av trenere. Her har vi et problem med
manglende oppfølging på feltet som har medført at spillere slutter eller
skifter klubb på grunn av misnøye med trenere og medspillere.
Vi er i kontakt med mange misfornøyde foreldre og tror at om dette skal
løses på en god måte så må trenerveilederne ut å snakke med foreldre og
trenere for det er ikke alle som ønsker å si så mye på møter.
5. Gjennomgang av status for økonomi v/ Trond der det kom frem at vi
fortsatt har ett stort minus. Ca 200 000 som går på overskridelser på utgift
siden og resten er manglende inntekter i forhold til budsjettet.
6. På eventuelt kom det opp flere saker:

Yvonne kom med forslag om at klubben bør ansette Marcus Jetmundsen til
å organisere med arrangement. Det er skepsis til å ansette en som vanlig for
vi er usikker på om hele inntekten forsvinner i lønnskostnader, men gruppen
mente at det kan være greit dersom det ligger en fast lønnskostnad eller
eventuelt resultatbasert med prosent av inntekt til klubben.
Luis ettlyser en avklaring for neste år om han får ny kontrakt som
dommeransvarlig og om han får stillingen som lagleder for A-Laget.
Begge de her spørsmålene tar jeg videre til Daglig leder og til styreleder.

Foreslår neste styremøte Tirsdag 14.01.2020

Vennlig Hilsen
Roald Sekkingstad
Leder for fotballgruppen

