Styremøte 22.09.21 kl.19.00
Til stede: Thomas, Trond, Andres, Joakim, Martin Per-Øyvind, Renate
Referent: Renate
Sak 1: intern sak
Sak 2: Økonomi:
a) Tilbakeføring av tilskudd Hovedstyret.

Fotballgruppa har bare mottatt en overføring foreløpig i år. Neste overføring
kommer i løpet av høsten
b) Sette opp budsjett for inneværende sesong.

Gått igjennom økonomi for 4 kvartal 2021 for å sikre oss oppstarts midler for 2022.
Vi ser at vi sitter igjen med ønsket beløp for 2022.
c) Forslag til treningsavgift senior. Punkt ble ikke diskutert, flyttes til neste

styremøte.
Sak 3: Politiattester: Det var avsatt en frist for innlevering av politiattest, ref. tidligere
referat. Denne er forlenget, da det var noen navn som ikke hadde fått beskjed. Det
er hørt inn mot hovedstyret hva som skal gjøres dersom noen ikke leverer. Vi i
fotballgruppa ønsker ikke ha noen formening her ang konsekvenser.
Sak 4: Status jr.: grasrottrenerkurs, God på melding. Trenerlagleder møte i slutten av
oktober. Status per lag er et punkt på møte. Se nærmere på lag inndeling nærmere
vinter for sesong 2022.
Sak 5: Innspill garasje: Det fremmes et ønske å sende et ønske fra fotballgruppa til
hovedstyret vedr. bestemt plass av garasje. Det skal inneholde plassering av garasje
ved søndrehallen. Det er synd å miste siste gressbakken som er på bråtevangen, da
det kan brukes til treninger og forberedelser for lag som skal spille kamper borte på
naturgress m.m. Avstemming at skal skrives. Joakim skriver et brev.
Sak 6: Info til valgkomiteen: Det er 6 av 7 som er på valg i år. Hvem som ønsker å
være med videre i fotballstyret ble ikke pratet videre om på dette møtet.
Sak 7: Div.:
a) intern sak: tidligere sak er avsluttet.
b) Keepersøndager: Kretsen har arrangert keepersøndager. Dette ble stoppet når

Korona inntraff. Nå starter kretsen opp igjen med tiltaket og det anbefales til

keeperne i klubben. Aldersgrupper er 2007-2013. Prisen er 900 per deltaker,
men maksimalt 5000kr per klubb. Det skal høres ut til lag.
c) Fotografering: vi er ikke ferdige med å fotografere mange av lagene, da det på

oppsatt dato var en del smitte i nærmiljø. Ser på tidspunkt fortløpende.
d) Vi ønsker å ha kiosken åpen under A-kamp 30 september. Nå som mange

retningslinjer og forskrifter vedr. korona avsluttes, ser vi at det er en fordel å
ha kiosken åpen. Det blir sendt en forespørsel til Nina v/hovedstyret om å ha
kiosken åpen, dersom vi bemanner den selv. Andres sender forespørsel.
e) Ønskelig at S.U har et tydelig mandat. Dette mandatet må beskriver tydelig.

Ikke avklart hvem som skal gjøre dette. Saken tas videre på neste møte.
Neste styremøte 14.10.21 kl. 19:15

