
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball tirsdag 23.01.2017 
 
Tilstede: Tore, Håkon, Gry MMS, Geir Harald, Geir og Bjørnar 
Forfall: Gry T. Og Jan T. 
 
 
Hovedpunkt Agenda: 

 
 

o Treningsavgifter 

- For ungdomsavdelingen G/J 13- G/J16, vil det innføres 

«eksterne/profesjonelle» betalte trenere. Da det vil være ekstra 

treningsavgift for de spillerne som på de ulike trinnene er definert innenfor 

«treningsgruppe 1», har vi sett det nødvendig å definere nye begreper for 

treningsavgift: 

o Treningsavgift Basis, tar over for normal treningsavgift og vil være 

lik som for 2016 

o Treningsavgift Basis Pluss, vil være ekstra treningsavgift for de 

spillere som er definert som «treningsgruppe 1» i de ulike 

trinnene, og vil for alle trinnene i Ungdomsavdelingen være 3200 

kr per år.  

o Treningsavgift Basis Pluss skal dekke kostnader knyttet til å 

ansette eksterne/profesjonelle trenere på ungdomstrinnet. 

o Årlig møte 

- Gjennomgang og forberedelser ifbm årlig møte. 

- Årsrapport skal ferdigstilles, og oppgaver er fordelt i egen mail. 

Årsrapport skal distribueres sammen med resten av de formelle 

dokumentene, en uke i forkant av Årlig møte som avholdes 13. 

februar- Ansvar: Tore 

- Dato for Årlig møte er kommunisert, men vi må sikre at vi på nytt 

minner våre medlemmer på dette når datoen nærmer seg. Ansvar: 

Tore 

 

 



  

o Klubbhåndbok – Ansvar: Håkon 

- Vi har beluttet å endre format på den årlige «Fotballavisen». Vi ønsker å gi 

denne mer og bedre innhold, samt redusere kostnadene med å produsere 

den. 

- Det ny formatet vil bli en «Klubbhåndbok», og ha en utgivelse i året. 

- Håkon vil lede prosjektet, og har lagt frem nødvendig beslutningsgrunnlag for 

beslutningen gjort i styret. 

o Kvalitetsklubb Ansvar: Jan T.  

- Avsluttende arbeider gjennomføres for å oppnå endelig status som 

Kvalitetsklubb. Jan T. Vil sende ut siste dokumentasjon for gjennomlesing til 

styret, før alt oversendes til Kvalitetsklubb – Fotballforbundet. 

- Sportsplan, som en del av denne dokumentasjonen vil også sendes på 

høring til trenere, for å skape nødvendig forankring av innhold og retning, 

samt gjøre evt. Nødvendige justeringer der styret finner det hensiktsmessig 

basert på tilbakemeldinger. 

o Fotballfest Ansvar: Gry MMS 

- Det avholdes fotballfest for alle våre frivillige trenere og medhjelpere i klubben 

lørdag 28.januar kl 19 på Berger Klubbhus.  

- Invitasjon er sendt ut og mat er bestilt. 

 

 

 

 


