Referat fra styremøte i fotballgruppen
Onsdag 4.September klokken 19.00 på Møterom i 1 etasje
Tilstede: Roald Sekkingstad, Oddvar Arefjord, Trond Wisnes Nilsen, Yvonne Johnsen, Luis
Betancor, Joachim Fortun
Ikke tilstede: Bodil Lund, Elisabeth Rolland
Sted: Møterom i 1 etasje i Sotra Arena
Referent: Roald Sekkingstad

1. Agenda ble akseptert
2. Referat fra forrige møte ble akseptert.
3. Roald oppsummerte våre samtaler med Nest - Sotra / Øygarden FK
angående sammenslåing. Det blir ingen sammenslåing av A-lagene men vi
skal drøfte samarbeid på bredden. Her kom det også opp kritikk på at
fotballstyret var lite informert underveis i prosessen.
4. Cuper i Oktober /November: Vi skal ha 1 barne cup, 1 Ungdomscup og 1
bedriftscup + vinterakademi for å øke inntektene vår.
5. Sponsorer og A-Lag herrer.
Vi jobber med å få inn ny trener og med det samme det er klart skal
Joachim starte med å forhandle med spillerne som vi har i stallen. Alle
kontrakter går ut etter denne sesongen. Spillere utenfra må vi vente med til
ny trener er på plass.
Vi må senest i løpet av Oktober starte med reklame salg og vi må få noen på
plass som kan gjøre dette. Klubben har ingen ansatte til slik arbeid så dette
må fotballgruppen ordne selv.

6. Trond hadde en gjennomgang på status på økonomi som viser at fotballen
er ca. 0,5 mill i minus resultatmessig. Budsjettmessig ca 900 000 i minus og
vi diskuterte tiltak for å forbedre situasjonen.
Vi er noenlunde i rute på kostnadssiden men ser at vi er langt etter på
inntektssiden
7. På eventuelt kom det opp flere saker:
Oddvar informerte om at det var ønske fra damesiden at vi går tilbake til å
ha 2 separate sportslige utvalg. Dette må vi akseptere da dette er iht
sportsplanen.
Monica Jetmundsen blir nytt medlem i Fotballstyret med ansvar for
arrangement.
Yvonne forespurte om bekledning med klubblogo til medlemmer i
Fotballstyret. Roald skal sjekke.
Vennlig Hilsen
Roald Sekkingstad
Leder for fotballgruppen

