
Styremøte 18/01-2021 kl 19.00 Klubbhuset

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

Sak 1: Økonomi. - Årsbudsjett 2021 – ligger innen for de økonomiske rammene. Årsbudsjettet for 
2021 vil være helt klart i februar. 
Overføring 2021

Sak 2: Sponsorpakker. - Tidligere har det vært en ringerunde rundt for å skaffe sponsorer til 
fotballguppa. Vi har vedtatt at det fremover vil bli laget 3 sponsorpakker , forslaget er n pakke med 
bronse, en med sølv og en gull pakke. Hva disse skal 3 pakkene skal inneholde vil det komme en 
forslag på til neste styremøte. Joakim lager et utkast på 3 sponsorpakker. 

Sak 3: Bursdags kort dugnad. - i 2020 ble det kjøpt inn til dugnad som alle fotballspillerne skal 
selge. Dette er bursdags kort, 12 kort i hver pakke. Grunnet Korona og minimalt med treninger 
gjennom høsten har denne blitt satt på vent. Det er bestemt at disse pakkene skal leveres ut i løpet 
av februar/mars. 2 pakker per spiller i barne og ungdomsgruppa, søsken vil få 3 pakker tilsammen 
så det er overkommelig og selge og 3 pakker til hver av seniorspillerne. Her vil seniors spillerne få 
inntekten av 1 av 3 pakker de selger. 

Sak 4:Årsmøte fotball- Dato 15.02.21 kl. 18 Sted: klubbhuset. Dette er er åpent møte for alle 
medlemmene

Sak 5: Årsberetning fotball.- Skal lages og legges frem på årsmøte. Den skal inneholde budsjett, 
og hva som er skjedd i fotballen igjennom 2020.

Sak 6:  Person til valg komite.-  I dag er det 2 i valg komiteen, men det er ønskelig med 3. Valg 
komite skal fremme forslag om en 3. person til valgkomiteen og årsmøtet vedtar hvem det blir av 
forslagene.

Sak 7:  Sebra Cup 2021 - Vi trenger en komite , Per-Øyvind og Thomas sitter allerede i komiteen. 
Ann Gunn melder seg til å delta. Vi trenger 1-2 personer til i komiteen. Spørre ut i trener/lagleder 
gruppa på neste trener/lagleder møte om forslag til flere som kan være med i denne komiteen. 
De som sitter i denne gruppen skal være med og utforme rollebeskrivelsene til rollene som trengs i 
denne komiteene. 

Sak 8:Jente satsing. - Vi ser på muligheter for jentesatsing da dette er et stort ønske å få til i 
klubben. Eks. Jente akademi, samarbeid med andre klubber i kommunen. 



Sak 9:Påmeldte lag 2021- 5 lag er påmeldt per dags dato. Senior med 2 lag, G 14, G 13, G 10 . 3 
gjenstår, dette er G9 og G8 og G7/G6 disse blir påmeldt i slutten i februar. 
Nivåene for 2021 er 0-1-2-3 hvor 3 er lavest. Alle påmeldte lag har fått sine ønsker i nivåene. 

Evt.  Saker:

 Sak 1: Det er forespurt om ny dato for Tine fotballskole fra 20-22/8 til 27-29/8. dette på grunn av 
at det passet bedre for cupkomiteen.  Den nye datoen for Tine fotballskole 20201 blir 27-28/8

Sak 2: Foto ex-press har ringt med forespørsel om Fotball bilder for 2021. Kontrakten på 3 år, har 
utgått. Vi stemmer nei til å fornye den. Vi ønsker å se på muligheter i nærmiljø.

Referent: Renate Rikenberg 

Neste styremøte 14 februar 19:00


