
               Hovedstyremøte 12.05.2016 

Tilstede: Tormod Hermansen, Kjetil Føreid, Ingrid Sandrud, Marianne Antonsen, Pål Valbjørk, 

Morten Hanssen og Morten Helminsen. 

Forfall: Catrine Åneby, Alexander Martinsen og Silje Lægreid. 

 

1. Referatgjennomgang/saksoppfølging 

Kvalitetsklubb>> Venter på sportsplan fra fotball, fotballeder tar saken. Håndball snart ferdig 

med sin sportsplan. 

Rekrutteringsplan>> Hovedstyret justerte litt på den og Kjetil jobber videre med den. 

Våre målsetninger>> Veldig bra, gruppestyrene gjennomgår den. Hovedstyret bør ha noen 

egne målsettinger, tips mottas før neste møte. 

Årshjul>> Møtedatoer for høsten fra BIG, håndball og sykkel sendes Kjetil. 

Prøver å få til et hjertestarter kurs før sommeren. 

Nøkkelinnsamling i BIG i juni. 

3v3 minirunde fotball 21 mai. 

Onsøymesterskap og rekefest 4 juni. 

Ny kiosk>> Vinduene er nå lovet levert i uke 21, kan begynne å jobbe innvendig. 

 

2. Økonomi 

Kr 419 000 på bok. 

Ligger 539 000 kr bak budsjett. 

DL sender en mail til J02 håndball for en forklaring på det store minuset i regnskap. 

Alle kjørelister må sendes inn. 

Fullmaktsmatrise>> Justert og godkjent. 

Økonomihåndbok>> Ingrid og Catrine har gått igjennom den vi har og det så bra ut. 

 

3. Representasjon 

DL har deltatt på forum i ØFK. 

 



4. Post/Mail 

Kurs i klubbens styrearbeid i praksis>> Ikke kurs nå. 

 

5. Utbygging Trondalen barnehage 

Vi har fått en ny henvendelse fra Trondalen barnehage angående kjøp av en del av vår vei. 

Hovedstyrets synspunkt er at vi vil ha et bredere grunnlag i klubben før vi går videre med 

saken. 

 

6. Orientering fra gruppene 

Sykkel>> Fredrikstad cruxjam var et meget vellykket arrangement. 

Fredriksstad blad kommer 24.05 for å snakke om breddeidrett. 

Fellesturene går sin gang. 

Fotball>> Mye møter og jobb i forbindelse med minirunden 3v3 og Onsøymesterskapet. 

Fotballskolen i uke 25 har pr dato 97 påmeldte. 

3 stykker fra fotballstyre har tatt Leder kurs 1. 

Håndball>> Ikke mottatt. 

BIG>> Ikke mottatt. 

 

7. Eventuelt 

Fin omtale av husgruppa på hjemmesiden og facebook. 

Vi har fått 8 stk. brakker som kommer til uka, 6 stk. blir plassert ved kunstgressbanen inntil 

fjellet og 2 stk. på grusbanen. 

Blomsterhilsen ved runde tall kun til aktive tillitsvalgte, og etter skjønn fra fylte 75 år. 

 

Neste hovedstyremøte 16.06. 

Referent: Marianne Antonsen. 

 


