Fotballstyremøte
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Agenda
Gjennomgang av forrige møtereferat
 Ok
Innkomne eposter
 Gjennomgang av innkomne eposter, OK
Til neste Hovedstyremøte
 Åpent toalett i helgene, mulig å bruke toalettet i dommergarderoben. Vi ønsker ikke å gi
oss på dette, men finne en god løsning for toaletter i helgene.
 Krakker utenfor kiosken
 Nytt høytaleranlegg
Nytt fra Senior/Junior
Sesongen er over og guttene er fornøyde og miljøet er kjempebra!
Nytt fra Ungdom
- Ligger godt an i forhold til trenere for sesongen 2018.
Nytt fra Anlegg
- Ønske til dugnader
o Bygge inn grillen + lage bord rund grillen til å ha mat etc
o Ønsker en grill til
o Ønsker å fjerne trær og busker ved siden av kunstgresset
o Fikse spilleboksene på gresset før vi antar at det kommer nye sammen med
kunstgress i 2019
o Ønske om å gjøre det triveligere i garderober og toaletter.
o Venter på tilbakemelding fra Daglig Leder vedr. fibernet.
Nytt fra Arrangement
- Status venners-vennersfest: Ca 40 påmeldte, håper på 60. Vi gleder oss 
Nytt fra Økonomi
- Det gjenstår 23000 kroner på utstyrskonto hos Torshov Sport.
- Uforutsette kostnader til kretsen på ca 30.000,- vil tilkomme i Oktober, men vi har likevel
god kontroll på økonomien.
- Fotballstyret har avtalt nytt budjettmøte 07.11 for å ferdigstille budsjettprosessen 2018.
Trenger/lagleder info
- Ønske om en felles cup for klubben
- ALLE LAG sørger for at garderober er ryddet og låst
- Ønsker spillerutvikler for jenter, på samme måte som vi tilbyr guttene
Eventuelt
- Tilbakemelding etter Hankøseminaret: Veldig fint seminar! Gode innspill til å
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-

forebygge/hindre mobbing. Viktig tema.
Glad-melding fra Damegruppa: De tar på seg oppdraget med å vaske ned + male å gjøre
det triveligere i garderober og toaletter i klubbhuset! Planen er å ha dette ferdig til
sesongstart 2018. Dette er fantastisk gode nyheter. TAKK 

