
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball onsdag 18.06.2018 
 
Tilstede: Kirsti, Arne, Erik, Geir Harald, Bjørnar, Tore, Petter og Gry 
Forfall: Håkon 
 
 
 
 

 

➢ Status arrangement ansv. Arne 

o Jentecupen er plassert på våren, etter avklaring med leder i sportslig 

utvalg jenter og sportslig ansvarlig for jenter i styret. 

o Organisering av cup – gjennomgang av forslag, mal for informasjon 

utarbeides ansv. Arne 

o Nettsider for cupene. Arne utarbeider mal. Ansv. Arne 

o Invitasjoner til cuper gjøres via cup-manager  

o Energihuset cup er avklart – kan flyttes med tanke på 

arrangementstidspunkt 

 

 

➢ Økonomi, ansv. Tore og Kirsti 

o Har hatt møte med administrasjonen. Treningsavgiften begynner å komme 

inn. Kirsti og GH lager en liste sammen med tanke på basis pluss. Ansv. 

Kirsti. 

o Timelistesignering er tatt hånd om. 

o Treningsavgifter, skal de økes? GH, Tore og Kirsti legger fram et forslag til 

neste styremøte. 

 

o Sportslig, ansv. GH, Petter, Erik og Gry 

o Akademi. Redegjørelse for status. Har begynt å vokse litt igjen, men ligger 

litt lavere enn ønskelig. Starter tilbud til J08-kullet til høsten. 

o Barnefotballen, ansv. Petter. Forholdsvis store grupper. 06-kullet har mistet 

et lag underveis. Sliter litt med de yngste – 2011-kullet, grunnet 

manglende engasjement fra foreldrene. Det trengs bedre oppfølging og 

kursing. Prøver å få til noen minicuper på sensommer og høst. Vil starte et 

samarbeid med Fagerstrand IF, slik vi har med Fjellstrand. Kiwicup går bra. 

Litt utfordringer med 09-kullet, trenger å jobbe med samkjøring av 

trenere. Jobber med hvordan vi skal få kiwi miniserie mer gøy for 

2010/2011-kullet. Det er differensiering på treningene.  

• Sportspakke for spillere t.o.m. fylte 10 år. 

• Vi starter opp med 2012-kullet til høsten. 

o Ungdomsfotballen. Erik purrer på utvalget i fht møte. 

o Sportslig utvalg jenter. Ikke hatt møte ennå. GH får ukentlig oppdatering 

av Trond. Fortsetter med SFO for jenter på Nesoddtangen skole SFO. 

Jenter 17 (02/03) får besøk av SC Gjøa uka etter Norway cup. Det er lagt 

opp til dugnadsarbeid, og flere årganger i klubben er kontaktet bl.a. med 

tanke på vertsfamilier, fellestreninger og vennskapskamper. 



  

o Cuper våre lag skal delta på i sommer: 

• Skadevicup 

• Norway cup 

• Kattegat cup 

o Det avholdes 3 fotballskoler 

 

o A-laget, ansv. GH og Erik. 

• Mye skader. Flere unge spillere som har vært med å bygge A-lag 

med utgangspunkt i klubben. Godt tilsig av yngre spillere. A-laget 

inn i dugnader i kiosken. Sosialt tiltak for A-laget? Viktig at dette 

tas tak i.  

• Det må være en annen enn GH som håndterer organisering av A-

lags-kampene. Vi må sette sammen en arrangementskomite. 

• Hvorfor gir treningsivrige spillere seg? Viktig at vi finner årsaken til 

dette. 

 

 

o Eventuelt.  

o Valgkomité, ansv. Tore 

Kirsti og Tore følger opp i fht forslag til medlem i valgkomiteen fra 

fotballgruppa. 

 

o Sponsor/Marked, ansv. Håkon 

Samarbeid med Energihuset. Hvordan få til et godt samarbeid knyttet til 

Umbro-utstyr. Vi må øke salget av Umbro-utstyr gjennom Marius.  

 

o Dommere og dommerkoordinator 

Rolle og funksjon 

o Innkjøp av brus til kiosken 

o Økning av barnefotballstillingen? 

 

 

 

 

 


