
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball mandag 15.08.2017 
 
Tilstede: Tore, Geir, Bjørnar, Jan Tinus, Håkon, Geir Harald og Gry 
 
Hovedpunkter: 
 
 

 Valgkomite og forslag til styremedlemmer. Ansv. Tore 

 Konkrete forslag spilles inn til valgkomiteen. 

Gunnar Nørbeck har sagt ja til å lede valgkomiteen.Tore vil holde 

dialog mht 1-2 personer som kan være med Gunnar i 

valgkomiteen. 

 Kandidater leder administrasjonen, søknadsfristen går ut i dag. Tore 

gjør en henvendelse til hovedstyret i fht ansettelsesprosessen.  

 

 Sportslig oppdatering Ansv. JT og GH 

 Henvendelser knyttet til bekymring for utviklingen av Nesodden 

fotball. JT svart på epost-henvendelse.  

JT lager et forslag til innspill til klubbhåndboka, for å gi en 

forklaring på det sportslige arbeidet i klubben de siste årene, og 

tankene framover i tid. Forslaget sendes til styret for innspill. Ansv. 

JT 

 Sportslige roller - Lars Neerbye. Skal studere i Molde. Dette 

innebærer at vi ikke har noen i den rollen. LN, kommer til å jobbe 

med sine arbeidsoppgaver fram til september. En mulig løsning er 

å utvide oppdraget til Ruben Tollefsen, men med tilpasninger. 

Styret ønsker å få en oversikt over hvilke oppgaver de ulike rollene 

på den sportslige siden har. GH setter opp oversikt over oppgavene 

som skal fordeles mellom de som er ansatt. Oversikten sendes 

styremedlemmene innen fredag. Ansv. GH 

 Akademiet – kjører 1. uke gratis. Flyers er sendt ut til alle som har 

deltatt på Tine fotballskolene, samt til alle i 2006 – 2010-kullet. Alle 

får tilbud om trening hver dag. Ansv. GH 

 A-laget, info v. GH. Tiltak for neste år. Ansv. JT og GH 

 

 Utstyrsbehov resten av sesongen Ansv. Tore 

 GH sender Tore en oversikt jakke og genser som skal inkluderes i 

ny utstyrskampanje. Ansv. GH 

 Gry sender oversikt over behov for drakter – antall/størrelser for 

jentene. Frist er senest fredag denne uka. Ansv. Gry 

 

 Idrettens dag Ansv. Bjørnar 

Vi er påmeldt. Planlegging er i gang. 

 

 Økonomi Ansv. Geir 

Orientering om resultatet per. 30.06.17 



  

 

 

 Klubbhåndboka Ansv. Håkon 

Orientering om status. 

 


