Styremøte 19 april 2021 kl 19.00
Tilstede: Ann-Gunn Haugen, Thomas S Jenssen, Trond H Bergsjø, Per-Øyvind
Granli, Andres Gulliksrud, Joakim Bergersen, Martin Fjellheim og Renate
Rikenberg
Takker Ann-Gunn for den jobben hun har gjort som kasserer i fotballstyret.
Ønsker Martin velkommen inn som styremedlem.

1. Økonomi. - Ligger innenfor de økonomiske rammene som er forventa
per.d.d

2. Profixio løsning. Det er vedtatt av det skal prøves, så lenge det er gratis.

3. Dame fotball.
- Vi ønsker å se mulighetene for å få til et damelag, men grunnet uvisst tid det
åpner opp for seniortrening, ser vi utover mot høsten.
- jentesatsing, jenter trener jenter, få inn dametrene etterhvert. Fadder ordning.
Jentefotball kvelder. Jobber for egne jentelag i 5ér fotball for å holde på jentene
i laget. Ta med ei venninne på trening kveld. Dekker kostnadene ved et lag i
miniserien. Rekruttere dommere.

4. Trygg på trening kurs.
- Thomas er blitt trygg på trening instruktør, forebyggende trakassering og
annen adferd som er uakseptabel. På et senere tidspunkt skal alle klubber ha en
forebyggendeplan. Alle trenere, styret, alle seniorspillere skal da ha gjenngått
dette kurset med tiden.

5. Dommerbetaling.
• Ny løsning for betaling av dommerhonorar på kretskamper.
Trenger person som kan godkjenne og sende til betaling.
Kretskamper – Renate og Thomas er satt opp for å godkjenne Dommer
regningene kommer i fix.
6. Spond. - Alle lag utenom seniorspillere har laget seg grupper. Dette
virker som et godt verktøy.

7. Spillelister. Fristen for å legge inn alle spillere i fix er 1 mai. Alle lag må
ettersende inn lister fortløpende.

8. Sportsplan. Den er sendt inn for å legges inn i fix. Det er forventa at det
vil komme noen punkter som må forbedres.

9. Fair-Play Når spillelistene kommer vil det bli nye fairplay kontrakter for
trenere og alle spillerere.
Det skal settes av tid til til hvert lag for gjennomgang av fairplay.
Hvordan få til hilserunde etter kamp videre oppover i lagene når spillerene blir
eldre. Vi ønsker at på hjemmebane skal alle hilse før og etter kamp, dette gjelder
alle lag.
10.Sponser pakker den er ferdig laget og godkjent.. Sendes ut til alle i
styret. Denne skal brukes ved alle kontakter ut til bedrifter.
Det er laget er liste som alle har fått tilsendt og målet er at så mange som mulig
skal være kontaktet før neste styremøte.

Neste møte blir 10 mai 2021 kl 19:00

