
Referat Styremøte Nesodden IF Fotball tirsdag 13. mai 2014 
 
Tilstede: Tore, Gry, Wenche, Jan Tinus, Lars og Tor 
  Ove, Håvard, Marcus 
Fravær: Geir  
 

 Sportslig leder Håvard  
o Håvard  gjennomgikk status rundt sportslig arbeid i klubben. 

Gjennomgikk aktiviteter som er igangsatt og aktiviteter som er under 
planlegging. 

o Klar møtestruktur er satt for Sportslig Utvalg (SU)  
o Sportssjef skal være en klarere og mer synlig rolle i klubben 
o Endringer og tiltak ifbm A-lag ble gjennomgått. 

 Fysiske kapasiteten i laget er diskutert. 

 Tiltak iverksatt 

 Styrket trenerteamet med Jan Vidar. 

 Sikre aksept i spillergruppen for treningsopplegget 
 Marcus har både Håvard og flere med som sparringspartner. 
 Stort engasjement rundt klubben utenfra. 
 Sunn økonomi! 
 Sportslig utvalg er enige i at vi skal både holde oss i 3.divisjon 

og ha lokale spillere fra Nesodden. 
 Styret støtter Sportssjef og Sportslig Utvalg og de tiltak som 

blir gjort opp i mot A-laget. 
o Diverse punkter diskutert/kommentert 

 Ønsker 30 nye små mål. – fokusere på småballspill. 
 Positiv utvikling i jentefotballen. 

 Jenter har fått nye treningsdrakter. 

 Rett før sommerferie skal det være jentefotballdag. 
 Tom Rune Fagernes er spillerkoordinator for Gutter 12 - 16 

 Skal ha oversikt over spillerne og spillertider. 

 Få i gang hospitering der det ikke  er i gang. 
 NIF 4 er en suksess! 
 Funnet løsning for trener til Junior2. 

 

 Marcus – Gjennomgang Fotballakademiet. 
o ca 60 deltakere på Berger.  

 Treninger Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
o Prøver oppstart på Alværn 

 Kan hende det er lurt å kjøre disse til Berger. 
o Mangler trenere. 

 Juniorspillere, rekruttspillere og A-lags spillere kan være 
aktuelle trenere. 

 Andre kan også søke. 
o Treningene starter 14:30 
o Eget regnskap føres for Akademiet. 



o Vi må profilere dette bedre gjennom våre nettsider: 
http://nesoddenfotball.no 

 

 Aksjonspunkter: 
o Marked – Ansvar: Tor 

 Klaus har kontroll på bestillingsskjemaer for utstyrstilbud. 
 Klaus skal ha møte med Gorm Ruud på senteret vedrørende 

bruk av TV-skjerm på senteret. 
 Mangler drakter etc til Energihuset for prøving. 

o Kvalitetsklubb – Ansvar: Jan Tinus 
 Vi ønsker å gå for konseptet ”Kvalitetsklubb”.  
 https://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-

Kvalitetsklubb/ 
 NFFs handlingsplan for 2012-2015, fokuserer på god kvalitet 

på all aktivitet. 
 Vi ønsker å opprette en styringsgruppe. 

 Deltagere ønsket fra blant annet administrasjonen og 
hovedstyret. 

 Over 50% av styret skal ha NFF lederkurs. Styret beslutter å 
sende de 3 som ble innvalgt til styret i år melder seg på og 
gjennomfører dette kurset i inneværende år. 
   

o Arrangementer - Ansvar: Wenche 
 A-lagskamper fungerer veldig bra. 

o Organisering og roller i Nesodden Fotball – Ansvar: Tore 
 Kontrakter for baneansvarlig og materialforvalter er signert 
 Kontrakt med Trenerkoordinator Jenter er signert. 
 Gjennomgått kontrakt med A-lagstrener. 

o Anlegg – Ansvar: Gry 
 Har hatt positivt møte med NIR.  
 Tar tak i Bergerbanen og Kunstgressbanen. 
 Lage skriv rundt dette til Nesodden Kommune. 
 Merking av baner etc. Tar med Håkon på møte med NK. 
 Gummikuler bør legges på KGB. 

 Kan administrasjonen gjøre noe av denne 
oppfølgingen? 

o Økonomi. – Ansvar: Geir 
 Venter fortsatt på regnskapsrapporter. 
 Har ikke fått oversikt over hva vi har fått inn av 

treningsavgifter. 
 Har hatt møte med Select.  

 Ryddet opp i en del utfordringer. 

 Select leverer fotballer. 
 Trenger flere drakter. Ove lager oversikt. 
 Marcus har ytret et ønske om å delta på et spesifikt 

treningskurs, WFA. Detaljer rundt dette kurset er gjennomgått 
av styret. 

http://nesoddenfotball.no/
https://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/
https://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/NFF-Kvalitetsklubb/


 Styret godkjenner dette. 
 http://girtilbake.no 

 Canal Digital Gir Tilbake er på jakt etter idrettslag 
med oppgraderingsbehov! Trenger klubbhuset et 
malingstrøk? Eller trenger dere nye drakter?  Taes 
med Klaus. Ansvar: Tor 

 

 Møte i Sportslig Utvalg (SU)  
 

o AGENDA: 

 Sportslig runde  

 TK-ene redegjør for ståa på sine områder 

 Spillerkoordinator redegjør for sin rolle 

 Diskusjon om satsingslagsavgift 
o Styret har diskutert dette og gir tilbakemelding 

til SU v/Håvard. Ansvar: Tore 

 48-timerscup i primo desember- Hva gjør vi? 
o Ansvarlig/leder er ikke avklart. Tilbakemelding 

gis til SU v/Håvard. Ansvar: Tore  
o Vi sjekker nærmere detaljer rundt en slik cup, 

og orienterer styret I neste møte. Mål om å 
beslutte om, når og hvordan etablere en slik 
cup på Nesodden. Ansvar: Wenche 

 KGB - treningstidsfordeling i sesong 

 Fotballakademiet - Akademisjef redegjør for ståa 

 Fotballskolene 2014 

 Møtestruktur SU 2014                                                          

 Eventuelt  
o Samarbeide med Lions. Møte I neste uke for dialog rundt dette. 

Ansvar: Geir  
o Media:  

 Åpningstider for sportskafeen vil bli lagt ut på nett. 
 Vi har kraftig økning i besøk på nesoddenfotball.no. Vi hadde 

over 20 000 sidevisninger bare i april 2014. 
 Media ønsker en prioritering fra marked ift oppgaver media 

skal gjennomføre og vil arrangere et møte med Klaus og Roger. 
Ansvar: Lars, deltaker fra media: Jonas og Lars 
 

 Oppfølging aktiviteter fra Årshjulet  - mai 
o Seriestart er i gang. 
o Info om fotballskole er lagt ut. 
o Styremøte avholdt 

 
Neste møte: mandag 23.juni kl 18:00 
 
 

http://girtilbake.no/

