
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball onsdag 10.10.2018 
 
Tilstede: Kirsti, Arne, Erik, Håkon, Bjørnar, Tore, Petter og Geir Harald 
Ikke tilstede: Gry 

 

Mottatt kritikk 

Styret har mottatt brev fra noen trenere i «Barnefotballen» med kritikk/negative 

tilbakemeldinger på fremdrift i sportslig utvikling. Dette har vært diskutert i første del 

av styremøtet, hvor kun styrets medlemmer har vært tilstede. Denne tilbakemeldingen 

krever et svar fra styret. Styret opplever at flere av områdene som kritiseres, er 

berettigede og er områder som krever utbedring. Punkter som ble kritisert 

 

➢ Mangel på utstyr 

o Enkelte barnelag gir tilbakemelding om at de ikke har drakter til alle 

spillere. 

o Baller har i løpet av sesongen vært av dårlig kvalitet 

o Ikke holdbart dersom lag mangler drakter. Dette skal undersøkes og 

fikses ifbm innsamling av drakter ved sesongslutt. Det ble gjort en 

feilvurdering av hvorvidt «restballer» hadde nødvendig kvalitet. 100 

nye baller til «Barnefotballen» er kjøpt inn. Ansv: Tore, Petter 

 

➢ Sportslig Utvalgsmøter og Trenerforum 

o Det har kun vært gjennomført 1 Sportslig Utvalgsmøte i 

Barnefotballen, men minimum var 3 iløpet av sesongen og 4 var målet. 

SU Ungdom/Senior har gjennomført 2, og har planer om 1 til i tråd 

med Styrets forventede minimum. 

o Det har ikke vært gjennomført «Trenerforum» i Barnefotballen, slik vi 

ved starten av sesongen satte oss mål om. For ungdom og 

seniorfotballen var dette etablert ifjor, men ikke gjennomført før ferien, 

og første trenerforum er planlagt i oktober. 

o Grunnet styrets feilvurdering av mengde oppgaver og ressursbehov i 

barnefotballen, ble det umulig å forvente at Barnefotballansvarlig 

skulle ha tid til å gjennomføre dette før andre oppgaver ble håndtert. 

o At Trenerforum ikke er gjennomført for ungdom/Senior før sommeren 

og frem til nå i oktober, er mye grunnet de 3 mnd på etterskudd vi 

havnet ifjor høst, da vi ikke hadde avklaringer rundt roller mht 

Sportslig Ansvarlig, A-lag, trenere i ungdomsavdelingen, Akademi etc. 

Dette kan forklare, men vil ikke holde som unnskyldning. Trenerforum 

skal igang igjen nå i oktober. Ansvar: Erik, GH, Petter 

 

➢ Mangel på referater 

o Vi har slitt og sliter fortsatt med at vi har ingen kompetanse innad i 

klubben på systemet som kjører våre hjemmesider. GH har lært seg til 

å gjøre en god del mht oppdatering av hjemmesidene mht innhold, men 

enkelte handlinger som krever tilgang til eksterne servere, som 

publisering av referat, har vi ikke kompetanse på selv. Vi bruker 

uforholdsvis mye tid på å få tak i og frigjøre tid hos personer uten rolle 

i klubben som kan hjelpe oss med å få lagt ut dette. Vi undersøker 

muligheten for å fremtidig ha et likt system som NIF, slik at vår egen 

Administrasjon, også kan holde i dette ansvaret. Gry vil følge opp og 



  

sikre at alle referater frem til nå ligger tilgjengelig på våre nettsider. 

Ansvar: Gry 

 

➢ Kursing av våre trenere 

o Vi har frem til nå ikke gjennomført kursing internt, eller sendt våre 

trenere på kurs. Dette er berettiget kritikk, og er viktig at vi får gjort 

noe med. GH har den formelle utdannelsen, men det er fortsatt 

utestående å få selve sertifiseringen av Kretsen. Dette skulle ha vært i 

orden for lenge siden. Har vært i dialog med Kretsen som regner med å 

ha dette klart i neste uke. På det tidspunkt vil GH være sertifisert til å 

gjennnomføre barnefotballkvelden og Grasrotkurs for våre lokalt. Vi 

vil sette opp dato for disse kursene, og sørge for at invitasjoner er sendt 

ut. Vi vil også sette opp en plan for videreutvikling, for de som ønsker 

å utvikler seg som trener. Denne vil være i tråd med NFF. Ansv. GH, 

Petter, Erik og Arne 

 

➢ Det ble stilt spørsmål til hvorvidt det er gjennomført evaluering ifbm evt. 

reegnasjement av Sportslig Ansvarlig i Nesodden IF Fotball. Evalueringer er 

gjennomført i denne forbindelse, og må forklares inngående i svarbrev til de 

trenere som har etterspurt dette. I samme svarbrev må ovennevnte kritikk også 

kommenteres. Ansv. Tore, Alle i Styret. 

 

 

Økonomi - Ansv. Kirsti 

➢ Kirsti og Tore har hatt en gjennomgang med Adm. og Regnskap rundt 
status for innhenting av treningsavgift. Grunnet endringer i Adm. mht 
ansvarlig for oppfølging og utsendelse av treningsavgifter, er det naturlig 
at denne prosessen startet litt senere i år sammenlignet med fjoråret. 
Periodiseringen gjort i budsjettet er derfor ikke i tråd med virkeligheten. 

➢ Det er kontroll på prosess rundt utsendelse/innhenting av 
treningsavgifter, og en forventning om at vi når budsjett for 
treningsavgifter. 

 
 

Eventuelt.  

➢ Samarbeid Energihuset – Ansv. Tore og GH 
o Må være flinkere til å promotere kolleksjon 
o Har gjennomført møte med Marius, for gjennomgang av hvilket 

utstyr som bør være en del av Nesodden IF Fotball kolleksjonen.  
o Igangsette kampanje for utstyr nå før desember, basert på 

kolleksjonen. GH setter opp dette i en mail og sender til Marius. 
o Fremtidig ønske/løsning er en online-bestillingsmulighet på våre 

hjemmesider. 
➢ Bonusguiden, mulig inntektskilde. - Ansv.: Bjørnar 

o Styret har besluttet at vi skal gjennomføre denne dugnaden. 
Bjørnar følger opp mht å klargjøre for kommunikasjon. 
 



  

 


