
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball mandag 20.03.2017 
 
Tilstede: Tore, Håkon, Geir, Bjørnar, Jan Tinus, Geir Harald og Gry 
Tilstede på deler av møtet: Bernt, Kari og Anne Irene fra administrasjonen, Roger S. 
Johansen og Tor Lindberg 
 
 
Hovedpunkt agenda: 
 

o Besøk fra Administrasjonen. v/ Kari, Bernt og Anne Irene 

Gjennomgang av oversikt fra administrasjonen på oppgavefordeling 

mellom administrasjon og gruppene. 

Hold av 27.04. til «Klubbens styrearbeid i praksis» kl. 17.30 – 21.30. Viktig 

at vi er representert med styremedlemmer på dette kurset.  

 

o Besøk fra Kommunestyret. Både Roger S. Johansen (AP) og Tor Lindberg (H), 

har ønske om å prate med styret i Nesodden IF Fotball. Ønsker å sette 

idretten i fokus. Hva trenger vi politisk «arbeid» til? Idretten tilhører kultur og 

miljø-utvalget.  

Punkter som kom opp og gitt innspill til, Kostnadseffektiviseringsperspektivet 

ble lagt fram som et innspill som kan bli aktuelt fra kommunens side, utrulling 

av anlegg – 7’er banen på Nesoddbanen ønskes rullet ut. Flerbrukshall på 

nedsiden av Berger KGB. Vedlikehold av de nye banene. Påfyll av granulater/ 

gjenbruk av granulatene, de kan samles sammen og legges utpå igjen. 

Forholdene ved Jaerbanen og Berger Stadion. Hva med salg av banenavnet? 

Hjelpe til med integrering? Spille dette inn som en sak for hovedstyret. Ha et 

åpent rom for alle som vil spille fotball, de som tilhører spesifikke årskull bør 

spille med dem. Er de over 18 år, så får de tilbud om å spille for Fjellstrand.  

 

o - Sportslig oppdatering GH/JT 

Det blir nå et samarbeid med Nesodden vgs. Samarbeidet starter med 

2001-kullet fra skolestarten 2017. Dette er ikke en idrettslinje, men et 

tilbud om trening i skoletiden, utover gymtimer. 

 

En utfordring knyttet til A/B-lag og juniorlag, mht antall spillere i denne 

gruppen. Dette tas tak i mht å håndtere riktig balanse i treningsarbeid og 

tidsbruk i denne sammenheng, samt treningskultur på kullene fra 2000 og 

eldre. Treningskulturen er i stor grad mer satt fra 2002 -kullet og nedover. 

Det innebærer at det vil ta et par år til vi har bygget opp en bredde i 

stallen slik vi ønsker.  

 

Settes av tid, med Styret involvert, til gjennomgang av retning og 

ambisjon mht A-lag og seniorfotball generelt. Riktig utnyttelse av 

ressurser, kortsiktige og langsiktige mål for A-lag, B-lag og junior, samt 

utvikling av hele klubben for fremtiden. 



  

Salg av sesongkort/promotering av A-laget, kan vi ruste opp effektene 

våre og selge dem? Hvordan kan vi benytte oss av nye unge spillere som 

f.eks. debuterer for A-laget. Første hjemmekamp er søndag 23. april. 

Årgangene kan f.eks. selge sesongkort i forkant av seriestart. 

Orientering om fremdrift/status mht2004-årgangen. Styret støtter GH’s 

vurdering. 

Møte med sportslig utvalg på jentesiden er avholdt. GH og JT følger opp 

utvalget videre. Backer og støtter opp de avgjørelsene som gjøres der. 

Skal legges frem et forslag for Jentestrategi fra 2018. Skal være 

bindeleddet mellom GH og jentelagene. Det må legges en struktur knyttet 

til dette. 

 

o - Kvalitetsklubb (inkl Sportsplan) Jan Tinus 

Alt er sendt av gårde til kretsen i slutten av januar. Dette har blitt liggende 

der. Det skal gjøres noen få korrigeringen i fht sportsplanen. Når det er 

gjort sendes søknaden om godkjenning som kvalitetsklubb. Det mangler 

også noe med tanke på utdanning av trenere/ledere i klubben. 

 

o - Markedsarbeidet, fremdrift og status /Tore og Håkon 

Det er møte i morgen med Leder i hovedstyret, Henrik og Bernt 

vedrørende dette arbeidet. God fremdrift på markeds/sponsorarbeidet om 

dagen. Tore og Håkon møter. 

 

o - Klubbhåndbok, status. v/ Bjørnar og Håkon 

Bjørnar har ansvar for fotograferingen 

Nesoddguiden blir brukt (Trond Folkersahm) til trykkingen.  

Spillerne skal få et eksemplar hver seg, resten skal selges. Skal være klar til 

distribusjon 1 juni. 

Sesongkort, 2 varianter. 

Plakat trykkes til hver hjemmekamp 

 

o - Eventuelt.  

 «Idrettsdag» på Tangen Center – vi spiller inn den 20. mai som ønskelig 

for fotballgruppa. Flere fra styret stiller. 

Avslutningsfesten som i fjor ble holdt i januar er ønskelig at avholdes i 

november/desember.  Ansvar: Bjørnar 

Avslutning for Gry MMS, 20.04.2017. Tore sender innkalling. 


