
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball onsdag 14.03.2018 
 
Tilstede: Kirsti, Arne, Erik, Geir Harald, Bjørnar, Tore, Håkon og Gry 
 
 

 

➢ Konstituering av styret. ansv. Tore 

o Gjennomgang av rollene i styret:  

Ansvarlig alle sportslige arrangementer, Arne 

Sportslig ansvarlig ungdom og voksen, Erik.  

Sportslig ansvarlig jenter, Gry.  

Anlegg, ansv. Gry. 

Økonomi, ansv. Kirsti.  

Marked, ansv. Håkon og Bjørnar.  

Dugnad og arrangementer som ikke er sportslig, ansv. Bjørnar 

Leder, holder i trådene, Tore. 

 

 

➢ Økonomi, ansv. Tore og Kirsti 

o Treningsavgiften. Er sendt ut. Basis pluss sendes ut for seg. Lage en plan 

med administrasjonen om når treningsavgift sendes ut og når basis pluss 

sendes ut. 

o Forespørsel knyttet til kjøregodtgjørelse og rutine for attestering fra 

hovedstyret. Må diskutere dette med administrasjonen. 

o Daglig leder har prokura til å signere alle avtaler/kontrakter opptil et 

definert beløp og innen definerte betingelser. 

  

➢ Sportslig, ansv. GH, Tore, Erik og Gry 

o Akademi. Redegjørelse for status.  

En stor utfordring er transport. Nedsatt en gruppe som kan jobbe med 

hvordan det er mulig å få til en løsning på transport til/fra akademi. Petter 

leder denne gruppa, øvrige medlemmer blir da Håkon, Erik og Kirsti. Økt 

oppslutning om akademiet nå. Er avhengig av at trenerne motiverer 

spillere/foreldre til å benytte seg av tilbudet. 

o Status sportslig utvalg. Utvalgene er nå etablert. Det må være minimum 3 

møter i året. 

o Mangler noen kontrakter på ungdomssiden. GH setter en dato for møte 

med Erik og Håkon. 

➢ Valgkomité, ansv. Tore 

o Trenger nye medlemmer til Hovedstyret. Har ingen kandidater til nå. 

 

➢ Sponsor/Marked, ansv. Håkon 

o Marked. Må ta tak i dette nå og vi trenger noen nye 

inntekter/sponsoraktiviteter. 



  

 

➢ Arrangementer, ansv. Tore og Arne 

o Arrangementer i 2018. Skal vi ha alle arrangementene? Arne gjør en 

gjennomgang og kommer med forslag til neste styremøte. Diskutert 

forslag om å gi breddecupen til sponsor Tangen senter cup. Denne vil da 

hete Tangen senter breddecup. 

 

➢ Eventuelt.  

o Treningsavgift for juniorer i A-stallen? Tilhører man A-stallen går de 

innunder samme regel som tidligere. Treningsavgift 05, annen løsning enn 

først skissert. Styret går inn for løsningen som GH skisserte. GH 

kommuniserer skisse med Kirsti og Tore. Teste nytt analyseverktøy, xpx. 

Kan ikke legges inn som del av treningsavgift., da det må være orientert 

som frivillig å være med. Hver spiller vil da måtte betale for en app. Det vil 

koste kr 250,00. Vil gjennomføre en test av dette med enkelte av 

årgangene i ungdomsfotballen. Ansv. GH, Kirsti og Tore 

o A-kamp arrangement. GH og Arne kommuniserer om organiseringen 

rundt dette. Ansv. Arne og GH 

o Team rundt A-laget. Trenger flere folk rundt laget, frivillige. Har vi noen? 

Kan styret være mer synlig overfor A-laget? Ta opp denne 

problemstillingen i sportslig utvalg senior. Ansv. Erik og GH 

 

 

 

 

 


