Styremøte 10 Mai 2021 kl 19.00
Tilstede: Trond H. Bergsjø, Thomas S. Jensen, Per-Øyvind Granli, Joakim
Bergersen, Andres Gulliksrud, Martin Fjellheim og Renate Rikenberg

1. Økonomi.
Renate har tatt over som kasserer
Hatt et møte ifbl. med overgangen fra gammel til ny kasserer.. Renate skal nå få
tilgang til det som har med det økonomiske rundt fotballgruppa og gjøre.

2. Dame fotball.
Veldig stor interesse. Det er avsatt et møte 18 mai kl 19. Det skal tas kontakt
med alle som har vist interesse for å innhente kontakt info. Det skal sendes ut
invitasjon til alle, og invitasjon legges ut på shiul sine facebook sider, slik at den
kan nå flere. Referat vil bli sendt ut til alle som har meldt interesse og møter
opp. Tanker rundt en trener for damelaget er i gang.

3. Spond.
Tilbakemeldinger fra foreldremøter på at systemet spond fungerer godt.
Evaluerer underveis frem til sommeren.

4. Sportsplan.
Det er mottatt tilbakemeldinger på den innsendte sportsplanen, disse punktene
skal sees på av arbeidsgruppa og tas opp på trener/lagleder møte som vil bli
gjennomført i løpet av mai. Sportsplan er sendt ut til alle styrets medlemmer.

5. Sponsorer, kortdugnad og draktsponsor.

Frist for å ha tatt førstekontakt med alle sponsorer er satt til neste styremøte.
Noen har etterspurt draktsponsor, men da pakkene allerede er ferdig laget og
delt ut, utsetter vi dette til neste år.
Når man har fått sponsor skal disse meldes inn ansvarlig i styret.
I Platinum pakken ligger det at bedriftene kan levere banner som blir hengt opp.
Det er ikke satt noen størrelse på disse i pakken, men vi beslutter at det er
ønskelig at banner skal ha en maks strl på 1x3m.
Alt som trykkes av merker av fotballstyret skal godkjennes i hovedstyret.
Kortdugnad. De fleste lag har vipset inn salget, senior har ikke hatt noen
treninger enda, så disse kortene vil bli delt ut ved første trening.

6. Profixio
Det ble vedtatt tidligere i år at vi ønsker å bruke profixio ved cuper m.m
Innhentet priser - Det koster 44kr per lag fra lag 51 og oppover i systemet
profixio. Dette systemet skal brukes ved sebracup.

7. Org.Kart.
Gjennomgang av rollebeskrivelser.
Organisasjonkartet ble satt sist møte med kvalitets klubb. Den er klar for
innsending. De rollebeskrivelsene som mangler, skal være innsendt til gruppa
innen slutten av Mai.
8. Info fra JR ansv.
Referat sendes ut til alle foreldrene og styret.

9. Div.
• Møtestruktur.
Veien videre for møter, møter ca hver 14 dag. Avsetter ca 2 timer per møte,
skulle det være større skaer som skal tas opp så kan det avsettes egne møter til
dette.
• Høytaleanlegg.
Det vil bli gitt opplæring ut til trener/lagleder møter, da det er ønskelig med
musikk på kamper.
• Reg. av tilskuere på kamp i 2021. (kampreg.com)

Vi er enstemmig om at dette skal tas i bruk. Det vil bli ordnet fortløpende. Per i
dag skriver kampverter opp alle tilskuere ved hver kamp. Forandringen blir da
at det vil da bli hengt opp plakater med QR- kode slik at alle tilskuere selv kan
melde seg som deltaker på et arrangement iht. smittevern i corona pandemien.
Kampverter kan også registrer tilskuere via systemet for de som skulle oppleve
og ikke få dette til.
• Intersak
vedlegg 1/21
• fairplay
ordner med corona regler for kampverter
• Sebra cup og påmeldte lag
Spørsmål rundt hvor mange lag som kan være påmeldt ved sebracup september
2021, Vi er enige i at det ikke bør bli altfor mange påmeldte lag og der er vi enig
i at vi setter et tak på 40 lag lørdag og 20 lag søndag. Dette fordi det skal være
en god organisering rundt sebracupen. Komité organiserer resten av cupen.

