
REFERAT FRA ÅRLIG MØTE 2017 

Antall fremmøtte medlemmer: 7 

Antall fra styret: 6  

Representant fra administrasjonen: 1 

Trenere/ansatte: 2  

Referent: Gry Tjernshaugen Gjefle 

 

1. Velkommen 

Styreleder Tore Bjelland ønsket velkommen og gjennomgår saksliste. 

 

2. Behandling av Årsberetning for 2016 

Orientering om årsberetningen for 2016 v/ Tore Bjelland.  

Årsberetningen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt.  

 Fotballstyret 2016 

 Engasjementsstillinger 

Det fremkom kommentar om at det ikke er egen ansvarlig for breddefotball og bekymring for 

at alt for mange oppgaver blir lagt til Sportssjef.  

 Styrets aktivitet 

 Organisering 

Det ble spurt om hva som gjøres for å stoppe den nedadgående kurven i forhold til at 

medlemstallet går ned? Det ble reist spørsmål knyttet til jentefotballen, hva med 

jentesatsingen? Har satt ned et eget utvalg som skal se på denne utfordringen. Skal legge 

fram en strategiplan for de neste 3 årene. Videre ble det spurt om samarbeid med andre 

idrettsgrener, herunder et eget fokus i fht samarbeid ang. treningsbelastning. Tas med som 

innspill til arbeidet i 2017 

 Kvalitetsklubb 

Venter nå på godkjenning. Kommentarer knyttet til heving av trenerkompetansen.  

 Anlegg 

Spørsmål om utvidelse av Nesoddbanen med 7’er, og utbedring av Alværnbanen. 

 Sportslig og arrangementer 

Høstfotballskole – ble ikke arrangert i 2016, men skal arrangeres i 2017.  

 Sponsor- og markedsarbeid 

 Økonomi 

 

Årsberetningen tas til etterretning. 

 

3. Gjennomgang av plan og strategi for Breddefotballen i Nesodden IF Fotball 

Orientering om plan og strategi for Breddefotballen for 2017 v/ Jan Tinus Larsen og Geir 

Harald Smith 

Kommentarer knyttet til prosjekt med Nesodden vgs om trening i skoletiden, med oppstart 

fra høsten 2017.  

Det kom spørsmål knyttet til avtalen med Fjellstrand, bredde på ungdomsnivå. Hva med 

klubbfølelsen for de spillerne det gjelder? Hvordan skal man kunne fange opp de spillerne på 

junior 2. Her er det en annen ordning enn satsingslagene i ungdomsfotballen. Hva med 



integreringsarbeidet som gjøres i fht bl.a. enslige mindreårige flyktninger, 

familiegjenforening o.l. Hvilke tanker har klubben for å holde på ungdomsspillere lenger i 

klubben?  

Hva er årsaken til at NIF 3 ikke fungerer? 

Klubben må ta tak i det som skjer med Veteranlaget, og de unge spillerne som nå spiller med 

dem.  

Forslag til å ha et tilbud til en «uorganisert» gjeng, med treningstid mm 

 

Forslag  fremmet: Det årlige møtet ber styret om å se på organisering av trening for «de 

uorganiserte», integrering av spillere med minoritetsbakgrunn, veteranene. 

 

Gjennomgang av plan og strategi for Breddefotballen tas til etterretning. Styret bes om å se 

på organisering av trening for de uorganiserte, integrering av spillere med 

minoritetsbakgrunn og veteranene. 

 

 

4. Gjennomgang av regnskap for Nesodden IF Fotball 

Orientering om regnskap og budsjett v/ Tore Bjelland og Geir Ottosen.  

Fokus er kostnadskontroll og fokus på en sunn økonomi. Egenandelen på kunstgressbanene 

er nå betalt inn til kommunen. Det ønskes å skape mer inntekter. Det legges opp til 

arrangering av cuper, akademier mm. Økt sponsorinntekt. Spørsmål knyttet til sponsorer. 

Regnskapet viser et positivt overskudd for 2016. 

Regnskap og budsjett tas til etterretning. 

 

 

5. Gjennomgang, presentasjon av treningsavgifter for 2017 

Orientering om forslag til treningsavgifter for 2017 v/ Tore Bjelland.  

Forslaget tas til etterretning og oversendes til vedtak på årsmøtet til hovedlaget. 

 

6. Styrets  innspill til nytt styre for 2017 

Følgende forslag ble lagt frem: 

Styret 

Leder: Ikke på valg 

Medlemmer: Bjørnar Hegdal (velges for 2 år), Håkon Olausen (velges for 1 år) 

 

Forslaget tas til etterretning og oversendes til vedtak på årsmøtet til hovedlaget. 

 

7. Eventuelt 

Legge frem en grundig analyse av effekten av endringen i ungdomsfotballen på det neste 

årlige møtet. 

Legge frem tall lfor medlemsmassen lenger tilbake enn fjoråret.  

Inspill rundt treningstid  for dommere? 

 


