
Fotballstyremøte 31.08.20

sebrarommet 18:00-21:00

Tilstede: Thomas S. Skjæret, Per Øyvind Granli, Ann Gunn Haugen, Trond H. Bergsjø, Joakim 
Bergersen, Andres Gulliksrud, Renate Rikenberg

Økonomi:  
Per i dag 75.000 på konto. Regning på forfall på 12.000. Venter regninger fra intersport på utstyr og 
forsikring på barna. 
Det står 30.000 på tinefotballskole kontoen. 
Seniorspillere slipper faktura fra fotballgruppa i år, grunnet corona situasjon.

Sponsor: 
Sebracup er avslyst, derfor er summen på 3000 nedjustert til 1500.  dette vil informeres om på 
utsendelsen av fakturaene. Dersom noen likevel ønsker å sponse mer er vi takknemlige for det
Prat om sponsorpakker for neste år. 3 pakker. Tar opp igjen temaet nærmere neste sesong.

Tine fotballskole: 
Alt i alt en fin helg for barn og voksne selv med ekstra smittevern grunnet corona. Matpakke 
ordningen fungerte godt og mer matro for alle når gruppene spiste lagvis.

Trenere 2021:  
Se på ved et senere tidspunkt. 
kjøregodtgjørelse – Senioransvarlig tar dette videre. 

QR registrering: 
Systemet skal inn i klubben.
Ut sesongen brukes håndskrevne lister utført av kampverter da dette allerede er et system som 
fungerer.

Utstyr og oppbevaring: 
Et punkt på trener/lagleder møte.
Rydding i alle skap og skuffer, et system. Et skap til hvert lag med hengerlås. Kjøpt inn gode fotball
baller som er til kamper, disse ligger på sebrarommet. 

Akademiet: 
Oppstart Mandag 14/9 -20 alderstrinn 3-6 klasse. 
Forslag om prøveprosjekt: jente akademi på samme tidspunkt 3-6 klasse. 5 ganger i år. Oppstart og 
tidspunkt kommer.



Basis akademiet: 
Per nå blir det ingen basis akademi, men dersom etterspørselen kommer, vurderes dette fortløpende.
En sak for trener/lagleder møte. 

Internsak: 

Eventuelt: 

1: avslutninger av sesongen. Pga corona blir det ingen felles avslutning som tidligere, alle lag får får
utdelt utdelt en pott for avslutninger lagvis. 

2: gjennomgang av lagleder kurs for trenerene. 

3: G10, De 4 spillerne som er igjen har fått tilbud om å være med G9 og G11.

4: Det må ryddes på ulike rom i kjeller på klubbhuset. Sette opp en dato for en ryddedag. 

Dato for neste møte er 21 september 2020


