
Styremøte BIG, 10/10-18 

 

Deltagere: Silje, Eivind, Espen, Frode, Trine, Elin, Magne (referent) 

 

Faktura/økonomi:  

BIG hadde 204.000,- pr. 1/1-18, Pr oktober 2018 er beløpet 94.000,- Det har vært en del 

utgifter i år, hvor de største utgiftene har vært påmelding til cuper. Vi ble enige rundt bordet 

om å forsøke å velge «billige» cuper for våre lag fremover, for å ivareta økonomien på best 

måte. 

Budsjett for 2019 må sendes i løpet av november. 

 

 

Utstyr/status:  

Innkjøp:  Innebandykøller JA, på RØD       

  3-er baller JA på RØD        

  Overtrekkdrakter, JA Eivind har fikset     

  Flate kjegler: Trondalen 

 

Høre med rektor på Slevik om å låse opp utstyrsrom. 

Frode og Magne tar ansvar for å skru sammen utstyrsbur til Rød Skole. 

 

Lagsstatus:  

G2011:  3 nye, er nå 23/24 stk. 

J2010:   Noen har sluttet og noen har begynt, er nå ca. 15 stk.    

  Starter med to treninger i uka f.o.m. mandag 15/10. 

J2012: Har fokus på fotball, og har fordelt ansvar på trenerne 

(trening/Spond/Facebook) Har hatt noe støy i trenerteamet tidligere, dette er 

bedre nå. Ca. 24 stk. 



J2013:  Fungerer fint med hjelp av foreldre ved mangel på trenere.   

  Mye Slevik-jenter på laget. Ca. 16 stk.  

G2012:  Godt trenerteam og oppmøte. Ca. 29 stk. 

G2010:  Trener litt med G2011.  

 

 Taushetserklæring: Denne ble signert av samtlige som var til stede på møte. 

 

Klubbhåndbok:   Silje, Trine og Daniel reviderer denne. 

 

Rekrutteringstiltak:  Erfaringer med Facebook? Foreløpig fornøyd, denne ser bra ut og 

lystbetont. Tanken er at innleggene her skal gi informasjon og bidra til 

at foreldre som ønsker det kan ta kontakt for påmelding. Ønskelig at 

alle bidrar med innspill og innlegg til denne siden. Bør prøve å ha flere 

innlegg pr. mnd på denne siden. 

 

 Andre tiltak: Magne tar ansvar for å lage en rekrutteringsplakat til bruk 

mot andre skoler. 

 

Trenerfest/avslutning: Fredag 16/11. Silje tar ansvar for en presentasjon av det faglige. 

Elin har ansvar for innkjøp av mat. Alle tar med sin egen drikke.  

 


