
Fotballstyremøte 
 

Dato: 12. september 2017 

Tilstede: Frode, Morten, Anne, Arni og Hanne 

Agenda 

 

Agenda Ansvar 

Gjennomgang av forrige møtereferat 

 Ok 

Hanne 

Innkomne eposter  

 Andelsbrev for kunstgress, tas med Hovedstyre 

 Ønske om å leie Østfoldhallen for sesongen 2017/2018, Morten tar dette videre 

Hanne 
 

Til neste Hovedstyremøte 

 Ønske om at Daglig Leder fyller ut tavle vedr. hvem som har hvilke garderober til kamp 

 Åpent toalett i helgene, mulig å bruke toalettet i dommergarderoben? 

Arnie/Hanne 
 

Nytt fra Senior/Junior 
-  Vi er veldig nærme en avgjørelse både når det gjelder neste års junior og senior trener  

Svein 
 

Nytt fra Ungdom 
- Innspill fra trener/lagledermøte ligger under «Trener/lagleder info» 

Morten J 
 

Nytt fra Anlegg 
- Dugnader 

o Det er lagt sten rundt brakkene, men mangler ca 25 stein for å bli ferdig 
o Bygge inn grillen + lage bord rund grillen til å ha mat etc 

- Ønsker 4 nye 5`er mål 
- Ønsker 4 nye 7`er mål 
- Ønsker digital måltavle 
- Ønske om fiber inn til klubbhuset, Geir Olavesen er i kontakt med Fibernet 

Geir 
 
 
 
 

Nytt fra Arrangement 
- Venners venners fest 21.Oktober, dette vil bli arrangert av Karin og Grete i Damegruppa 
- Byttedag til høsten: onsdag 18. oktober kl. 18.00 
- Ønske om skoleturnering (våren 2018) 

Anne 
 
 
 

Nytt fra Økonomi 
- Fotballstyret innstiller på å ansette en person på marked, men vil informere Hovedstyre før 

prosessen settes i gang 
- Styret forbereder seg til Budsjettmøte 27. september 

Frode 

Trenger/lagleder info 
- Ønske om en felles cup for klubben 
- Loddbøker må inn før 25. september 
- Kampvertvester finnes i kiosken  
- ALLE LAG sørger for at garderober er ryddet og låst 
- Fotballstyret ønsker at garderobene og toaletter i klubbhuset fornyes. Males og gjøres 

finere rett og slett  

 

1. Gjennomgang av forrige møtereferat 

2. Innkomne eposter 

3. Nytt fra Hovedstyre 

4. Nytt fra Senior 

5. Nytt fra Ungdom 

6. Nytt fra Anlegg 

7. Nytt fra Arrangement 

8. Nytt fra Økonomi 

9. Trener/lagleder info 

10. Eventuelt 



- Ønsker spillerutvikler for jenter, på samme måte som vi tilbyr guttene 

Eventuelt 
- Purre lagene for innlevering av loddbøker 
- Hankøseminaret 
- Supporteffekter til salgs i kiosken 
- 20 Fredrikstad 450 år bøker 

 

  

 


