Styremøte 15/3-2021 kl 19.00 Klubbhuset
Tilstede: Thomas S. Jensen, Per-Øyvind Granli, Trond H. Bergsjø, Ann-Gunn
Joakim Bergersen, Anders Gulliksrud, Renate Rikenberg
Sak 1. Økonomi. godt innenfor rammen. Vi har mottatt koronamidler etter
tapte inntekter
spørsmal ifht fakturering av seniorspillere – vi er enige om a avvente dette
for a se hvordan sesongen blir. Tar dette opp nar vi vet mere rundt
sesongens start.
Sak 2. Profixio hjelpemiddel cuper. Et system ifht oppsett vedr. Kamper,
turneringer, cup , dommerfordeling, og tider. Det er noe gratis ved
registrering. opplæring av sekretariatet m.m . Det koster kun nar det
brukes, dvs skulle noe bli avlyst bortfaller kostnaden.
Diskusjon rundt kjøpet – enighet vi ønsker a se mer pa dette før en
avgjørelse tas. Sak pa styremøte i april
Sak 3. Organisasjonskart – Alle har mottatt organisasjonskart fra
kvalitetsklubb, se pa disse. Det skal tas opp pa neste kvalitetklubb møte
med fotballstyre
Sak 4. Arshjul – Vi er ajour med arshjulet per dags dato av det vi far
gjennomført av møter grunnet corona. . Etterspørre lister med registrering
av spillere.
Dommermøte blir usatt grunnet korona.
Fairplay møte blir ogsa utsatt.
Forbundstinget var 14 mars- avlegge stemme, styret er mot boikotting
Sak 5. Info Trener/lagleder møtet Fredag 5/3
– Alle trenere har signert fairplay kontrakt

Lørdagsfotball – det har vært 2 treninger per na. Oppmøte er middels
men det er svært god stemning med fotballen. Haper pa større
oppmøte med tiden.
– Referat fra møte blir utsendt i dag til trenere og styret.
–

Sak 6. Info Styrelederforum 9/3-21 Der ble det nevnt hva kretsen tenker
seg for 2021.
– Tilskudd oppstart av jentelag dette far man for et nytt tiltak, kjegler,
vester og balle m.m
– grasrot trenerkurs
– gratis for alle dametrener
Sak 7. Spond Klubb . Dette ønskes innført slik at alle lag bruker dette for
informasjon rundt kamper m.m. Det har tidligere blitt vedtatt at dette ikke
skal brukes grunnet at det har blitt opprettet cashback kontoer. Det tas opp
til diskusjon. Det er mange muligheter man kan styre inne pa spond som vi
ser pa som styrker.
Avstemmning for bruk av spond: Vi kjører en testing frem til etter
sommerferien. Det vil da bli evaluert i styret og per lag.
Sak 8. Fair Play kurs
Nettbasert kurs – ser mere pa dette punktet ved neste styremøte.
– Trygg pa trening veileder. Klubben skal ha dette. Alle trenere skal ta
dette.
– Alle i klubben skal ha det trygt, sa det skal sendes ut en link der man
kan melde ifra dersom noen opplever noe som ikke er greit
Sak 9. Div – sponsorpakker – det er laget et forslag om ulike pakker. Dette sendes
ut til styrest medlemmer samt et skriv med tidligere sponsorer som
vi skal fordele hvem vi skal ta kontakt med.

Neste Styremøte er 12 april 2021

