Styremøte 10.11.21 SHIUL Fotball kl.18:00
Sebrastua
Til stede: Joakim, Per Ø, Thomas, Trond, Renate, Martin og Andres

Agenda
Hovedpunkt
Økonomi:



Underpunkt

Gjennomgang/
Ansvar

Gjennomgang av økonomi.

Renate

-

Fotball gruppa har god økonomi.



Gjennomgang av budsjett ut 2021.

Alle



Vi trenger å kjøpe inn vinter baller til senior.
Damer og herrer deler. Det skal også kjøpes
inn vinter baller til junior. Pluss flate hatter.
Utstyr til trenere

Andres



Hva trenger vi av overføring fra hovedstyret
neste år? Vi er enig om en sum. Dette tas
videre til hovedstyre

Per Ø.

Arrangement



Cup komite vil utarbeide et budsjett og
gjennomføringsplan for sebracupen. Denne
kommer i løpet av kort tid. Vi har alt vi
trenger til sebracupen så det er ingen
utgifter til denne cupen i 2022.

Per Ø

Info fra hovedstyremøte



Det vil bli bestilt nye 7’er mål, kommer på
neste års budsjett. Hovedlaget står for
dette.

Per Ø.



Nytt kunstgressdekke kan søkes om nå. Det
vil likevel ta 1-2 år for nytt kunstgress er på
plass.



Gjennomgang av referat fra jentesatnings
møte med alle klubber i kommunen.



Vi skal arrangere en jentedag til våren i
samarbeid med alle klubbene i kommunen.
Dato 30 april. Det jobbes videre med
planleggingen.



Vel gjennomført med 12 trener/lagleder.

Jentesatsing:

Grasrottrenerkurs:

-

Et fint møte hvor vi brukte lag fra
klubben som markører. 2007-2009 og
2011-2013

Joakim og Renate

Joakim og Renate

Joakim

FairPlay-arbeidet SHIUL:

Kan være ønskelig å arrangere
grasrottrener kurs 1 eller 2 neste år.

Joakim



Trond forteller om ståa i FairPlay-arbeidet.
Det er enkelt og greit for slett arbeid fra
trenere og lagledere når det gjelder
kontrakter. Undrer seg over hvordan vi
egentlig jobber med dette.

Trond



Innspill til hvordan vi kan sikre at
kontraktene kommer inn tidligere. Alt tas
på trening, og ingen spiller uten å ha signert
kontrakter.



Rekruttering og
ivaretagelse av nye, og
eksisterende spillere:

-

Har en spiller signert Fair-play
kontrakten er disse gjeldene for årene
fremover man spiller fotball.

-

Fair-play bør snakkes mer om, dette
være seg på treninger, foreldremøter,
før og etter kamper.

Det jobbes allikevel godt med FairPlay i alle
SHIULs lag, mye takket være Tronds fokus
på området.



Videre skal det jobbes med hva som gjøres
bra, og hva som bør gjøres bedre videre.



Hva gjøres i klubben for å ivareta de
spillerne som slutter (før de slutter) i
klubben? Hva kan vi gjøre for å bli bedre?



Sportslig ledelse
SR, JR, FP,

Sportslig ledelse
SR, JR, FP,

Hvordan sikrer vi at flest mulig er med
lengst mulig?
-

Det er utdelt et godt verktøy for
ivaretakelse av spiller, trener eller
dommer som er på vei ut av klubben
sin.

Dette er fokusområdet i 2022.
Styrets arbeid



Trond lufter tanker rundt dette. Noe av det
flyttes til neste gang (samme som avklaring
av roller)
-

Tonen i messenger tråden

-

Hva som tas opp i messenger tråd
o

Diverse



Tas opp neste
styre møte.

Oppklaring i roller

Seniorfotball tatt opp i messengertråd.

Tas opp neste

-

Dommeransvarlig føler seg forbigått i
arbeidet opp mot laget.

-

Innspill fra flere hold.

-

Oppdatering på hvordan saken ble
behandlet.

Nytt styremøte 22 november kl.18

styremøte.

