
Styremøte 07.12-2020 kl. 19.00

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

1. Økonomi.
 Har begynt på neste års budsjett. 
 Per 2020 ligger vi innenfor budsjettets rammer. 

2. Overføring fra hovedstyret/ Innkjøp av utstyr.
 Vi har handlet inn mye nytt utstyr i år og det er vi godt fornøyd med. Alle lag skal ha godt med 

utstyr til sesong 2021
 Det siste som skal handles inn i år er t-skjorter til alle trener/lagledere og til alle på akademiet. 

Vi ønsker å kunne reklamere for klubben på sommerhalvåret også.

3 .Kvalitetsklubb. 
 Info fra kvalitets klubbstyret – neste møte for gruppen skal det gjennomgås ferdig arbeid og 

legges inn i fiks det som er ferdig av arbeidet. Vil da få bedre oversikt over hva som er igjen. 
Sportsplan er sendt videre til trener og lagleder hvor de har satt ned en gruppe som skal jobbe 
med denne, frist i mars til å legge frem arbeidet. Viktigheten med at det må forankres siden dette
skal gjenspeile arbeidet vi gjør i klubben.

4. Oppdatering på trener og lagleder møtet, og møte med SU senior 
 bestemt at møtene fremover skal referatskrives og sendes ut til alle deltakende samt til styret. 

 Referat fra trener/lagleder 
- info saker 
- løsninger rundt organiseringen av lagene i sesong 2021

 Referat SU 
- SU har fått beskrivelse av hva som er SU sine oppgaver. - spillermøter 2 ganger per år , trenermøter , 
arrangere sosialt , finne trenere ,  være knutepunktet inn mot styrets sportslige leder senior. 
- person til adm.rollen for seniorlagene i 2021 er på plass- oppdatere fiks under kamper osv. 
- SU ordner med hjelpe materialforvalter til materialforvalter på senior  
- Kjøregodtgjørelsen til spillere fordeles mellom de som kjører fra byen. Det skal være reelt behov for 
de bilene som til enhver tid skiver reiseregning. 



5. G11 og G12 status fra forrige møte.
 De voksne rundt G11, G12 og G13 ønsker å lage disse 3 lagene som nå trener sammen til 2 lag –

G12 og G13. 

6. Arbeid med Fair Play og rasisme. Status
 Jobbes kontinuerlig med dette. 
 Fair play-kursing av lagene er pga korona situasjonen utsatt til etter nyttår

7. Bredde tiltak ungdoms fotball 13-15 år Jobbe med ett tilbud for aldersgruppen 13-15 år. Moro 
tilbud for de som ikke primært spiller fotball til vanlig. Status

 Noen tanker er at vi ønsker å få årskullet 2006 å spille fotball. Det er allerede pratet med noen i 
årskullet som kan være interessert i å bli med på fotball igjen, og arbeide med å få med fler 
pågår. Vi ser på muligheten for å fange opp spillere som har sluttet med fotball eller ikke vil 
satse i andre klubber, og få disse til å bli en gjeng som vil spille fotball.

 Diskutert hvordan vi kan organisere et slikt tilbud – har snakket med en trener som ønsker å 
trene et slikt tilbud. 

 Videre vil vi ha et møte med nåværende trenere for å få til et så godt tilbud som mulig og evt om
veien videre fra et moro tilbud- til seriespill

8. Div
 info fra intern sak: 

Neste styremøte 18.01.21 kl 19:00


