Fotballstyremøte
Dato: 3. August 2016
Tilstede: Eivind Pettersen, John Morten Johannesen, Morten Helminsen (daglig leder) og Hanne Verbeek.
Joar Dahle var også til stede siste timen da vi diskuterte bysamarbeidet.
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Agenda
Kvalitetsklubb
 Kampvert, vi må gå foran som gode eksempler. Bruke vest!
A-lagskamper hvor vi er kampverter i August er:
Tirsdag 9. august (mot Østsiden): Knut
Torsdag 18. august (mot Varteig): Hanne
 Jenteseminar 10. september. Knut Gulbrandsen sjekker med sin gruppe
(Jenter 07) om noen der ønsker å være med.
 Ny sportsplan: Bør gjennomgås på alle foreldremøter
 Ønsker endring i klubbhåndboka, slik at det er seriekamper som blir
prioritert foran trening og ikke treningskamper.
Økonomi
 Alle lagledere har fått epost om hva som mangler av innbetalinger på sin
gruppe. Dette må alle lagledere ta videre, slik at vi sørger for at alle
betaler. Kan de ikke betale, må vi finne en årsak og evt. Hjelpe på andre
måter.
 Styret (Knut Gulbrandsen) purrer opp laglederne på dette.
Barneidrett
Planlagte aktiviteter/arrangement
 Minifestivalen, del 2 (lørdag 10. eller søndag 11. september)
o Morten J sjekker med Juniorlaget om de kan dømme, ha
kiosksalget og lykkehjul
Anlegg
Kiosk
Fliser er lagt innvendig. Vinduer startet på i dag. Trenger hjelp til å kle kiosk
innvendig.
Kunstgress
Vi ligger inne i kommunedelsplanen med skifte av kunstgress i 2018 og ny bane på
hovedbanen i 2019. Estimert totalkostnad er kr 3 millioner. Vet at det blir snakket
om at vi kunne ha gjort dette selv med spillemidler og sponsorer osv. Men
totalprisen på de 2 banene er ca 10 millioner.

Ansvar
ALLE

Daglig leder
Knut

Knut

Daglig leder

Aktivitetspark
Det er bestilt aktivitetspark som skal bli bygget på enden av grusbanen. Denne
parken er fullfinansiert av stiftelser og spillemidler.
Annet
 Besvart innkomne eposter
 Planlegge helg for jobbing sammen med fotballkoordinatorene, fredag
23. september i Foten
 Tidlig invitasjon til julebord

Hanne

