
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball onsdag 22.08.2018 
 
Tilstede: Kirsti, Arne, Erik, Geir Harald, Håkon, Bjørnar, Tore, Petter og Gry 
 

 

Status arrangement - Ansv. Arne 

➢ Møte om arrangementer/cuper:  

o Arrangerte møte for gjennomgang av planer, struktur, mm. Da få 

hadde anledning til å stille planlegger man å gjennomføre et nytt møte. 

o Gjennomgang status mht hvordan gjennomføre kommende cuper. 

Nettsider er på plass, viktig å få inn de personene som kan organisere 

foreldrene til arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i løpet av cupen. 

Innspill fra møtet var å lage en tidslinje for når de ulike oppgavene 

igangsettes. 

➢ Gjennomføring av jentecup for 2019. Cupen må drives i samme opplegg som 

de andre cupene. Sportslig utvalg bes om å invitere inn Arne Kyrkjebø for 

gjennomgang av struktur og opplegg rundt arrangment. Neste år arrangeres 

jentecup i mars og oktober, 19-21 oktober. 

➢ Idrettens dag søndag 26.08. 

Bjørnar holder i denne. Har forberedt med aktiviteter. A-laget er blitt bedt om 

å stille. 

➢ Junior-breddecup 2020. Ønsker å få til dette, men vil ikke være mulig å 

gjennomføre i 2019. Det jobbes videre med dette. Ansv. GH og Arne. 

 

 

Økonomi - Ansv. Kirsti 

➢ Ligger etter med treningsavgift med kr. 300 000,- ihht budsjett for 2018. 
Henger hovedsaklig sammen med at Basis+ først sendes ut nå. Ser ut til at 
vi utover det er i rute. 

➢ Sammenstilling av treningsavgifter for 2019 

o Treningsavgifter, Basis, har ikke vært justert på mange år. 
Ettersom klubbens kostnader naturlig nok følger normal 
konsumprisindeks, bør en konsumprisindeks justert treningsavgift 
vurderes. 

o Forslag til justerte treningsavgifter skal sammenstilles, ansv. 
Tore/Kirsti 

o Forslag skal vurderes, som sak til Årlig møte i februar/mars 2019. 

 

Sportslig, ansv. GH, Petter, Erik og Gry 

➢ Jentefotballen – Sportslig Utvalg 

o Søknad om midler til å gjennomføre jentefotballens dag. Skal 
gjennomføres i oktober. Søkt om kr. 5000,-. 
Styret innvilger søknaden. 

o Fotballakademi jenter: 
Oppstart høsten 2018. 1 dag i uka. Pris er foreslått. Styret er 
positive til Akademi for Jenter. Styret ønsker at Akademiet skal 
gjennomføres på samme måte som det klubben allerede har. Det 
innebærer at det må være 1 voksen som er til stede og er ansvarlig 



  

for akademiet. Antallet hjelpetrenere avhenger av antall påmeldte 
deltagere. 

o Oppstart av jentelag for 09/10 
Retningslinje er at jenter i utgangspunktet skal spille på jentelag 
dersom det er jentelag og guttelag på samme årstrinn. Eventuelle 
unntakk vurderes for hvert konkrete tilfelle. 

o Gry, som styrets ansvarlig for Jentefotballen, sørger for 
kommunikasjon tilbakje til Sportslig Utvalg jenter. 

➢ Ungdomsfotballen.  
o Nye kull som skal opp i ungdomsfotballen til neste år. Har 2 lag 

som trenger trener. Alternativer må utredes. Ansv GH, Erik, Tore. 
o Innspill om å ansette en trenerkoordinator som ansvarlig for å 

følge opp foreldretrenere på 10 og 11-åringene. En slik kostnad må 
vurderes som en del av budsjett for 2019. Forslag er presentert 
styret og sendt fra GH til Tore og Kirsti. Styret er positive til rollen, 
men rom i  2019 vil være avgjørende for konklusjon. 

o Status på kioskansvarlig- kampleder - speaker. Koster kr 2000,- for 
fulldistribusjon for flyer om hjelp til dette. Kostnad godkjent av 
styret, aktivitet støttet. Ansv. Erik 

➢ Barnefotball  
o Jobber med å få til et samarbeid med FIF på lik linje som vi har 

med Fjellstrand. Ansv. GH 

o Oppstart 2012 kull er igang. Ansv. Petter (Arne følger opp Petter) 

o Forslag om å utøke stillingen Barnefotball ansvarlig til 50 %. Det 
lages et forslag knyttet til kostnader i fht dette, med plan om å 
konkludere så fort som mulig. Ansv. Kirsti og Tore. 
 

➢ Akademi 
o Transport-minibuss er fortsatt under utredning. Håkon holder i 

dette. Innkaller til et nytt møte og sikret at vi går videre med denne 
saken. Ansv. Håkon 

o Akademideltagelse er økt siden ifjor, og ligger på det samme nivået 
som før sommeren. Ligger an til et underskudd som budsjettert for 
2018, og da forventet bedring fra i fjor. 

o Gjennomført en vellykket fotballskole i regi Akademiet siste uke i 
sommerferien.  

Eventuelt.  

➢ Klubbårboka 2018 – Ansv. Håkon 
o Skal være ferdig trykket om 2,5 uker.  
o Alle medlemmer i Nesodden IF Fotball får et eksemplar, men skal i 

tillegg selges i kiosken. 
o Det blir ikke noen fulldistribusjon i år. Vurderes igjen til neste år. 
o Innspill om sportspakke (Barnefotball 6-10år) kan leveres 

samtidig som klubbårboka. 
➢ Bonusguiden, mulig inntektskilde.  



  

o Bestille, ingen kostnad, mulig å levere inn igjen. GH gir 
tilbakemelding til Arild om at fotballgruppa er interessert. GH ber 
Arild om å sende informasjon til Tore.  Ansv. Bjørnar og Tore 

➢ Stort svinn av baller 
o Vi har et veldig stort svinn av baller i ungdomsboden.  
o Der det 1. juni var 50 5’er baller og 40 4’er ballet er det nå  ikke 

mer enn 12 5’er baller.  
o Ballene har vært etterlyst uten resultat. 
o Da vi ikke kan leve med en så stor ekstrakostnad som dette svinnet 

representerer, må vi endre på løsning rundt distribusjon. Ansv. GH 
og Bjørnar.  

o Det settes også opp et forslag på antall baller vi trenger, da vi er 
nødt til å ta ekstrkostnaden med å anskaffe nye baller. Ansv GH og 
Bjørnar.  
 
 

 

 

 

 


