
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball onsdag 12.11.2018 
 
Tilstede: Kirsti, Arne, Erik, Bjørnar, Tore, Gry, Petter og Geir Harald 
Ikke tilstede: Håkon 

 

 

➢ Diskusjon om økonomiske utgifter knyttet til spillere på A-laget. 
Diskusjonen ble tatt i starten av møtet med kun styret til stede. 
Er kostnadene i tråd med det vi tenker er naturlig og forsvarlig. 
Ambisjonsnivå er at A-lagsspillere skal være rekruttert fra egne rekker 
Flest mulig – lengst mulig, bygger opp fra bunnen. 
Tar det for lang tid? Hva skal vi i tilfelle gjøre før den tid? Hva er 
eventuelle konsekvenser? 
Hvordan skal vi klare å nå målet – tidsplan – hvor skal vi være om 3 år? 
Konklusjon: Legger opp til en 2019-sesong ut fra dagens rammer. Det er 
et ønske om endringer for 2020, og at prosess for utredning av disse 
endringene startes tidlig i 2019. 
Erik fortsetter å lage en plan for 2019 og 2020. 
Ansv. Erik og Tore 

 

 

➢ Sportslig Utvalgsmøter og Trenerforum, ansv. Erik og GH 

o Det holdes lederkurs i hurtighet mm i morgen. Kurset er gratis og 
holdes av Marcel. 
 

o SU for seniorfotballen er avholdt. Referat fra møtet er sendt styret. 
To av medlemmene i SU går ut. Det arbeides med å finne 2 nye. 
Forslag til nye medlemmer spilles løpende inn til styret. 

 

➢ Ungdomsfotball nye kull. Status. Ansv. GH og Erik 
Mangler trener til 06-kullet. Det jobbes aktivt med å få på plass trener til 
dette kullet. Erik møter på foreldremøte med dette kullet den 29.11.2018, 
for å informere om økonomisk modell. 
 

➢ A-lag/Rekrutt/Jr fremdrift og status. Ansv. GH og Erik 
De trener i slutten av november og starten av desember, avslutter med 
grøt før jul etter ønske fra spillerne. 
A-lagsstallen er per nå 12 stk, 4 på vent. Det jobbes med en prosess i fht 
noen av spillerne som har spilt på rekruttlaget i år. Erik/Tore ansvarlig 
for videre oppfølging sammen med GH. 

 

 



  

➢ Jentefotball. Utvikling og organisering. Ansv. Gry 
o Trond Halvorsen er leder for sportslig utvalg for jenter. Det 

diskuteres hvilke og hvor mange lag som skal meldes inn i serie 
neste år.  

o Det er gledelig at det nå er mange damer som har begynt å trene. 
Asgeir Knutsen er trener for damene. Det meldes på et 7’er lag for 
damer i serien neste sesong.  

o Det er meldt på et damelag i futsal denne vintersesongen. Laget 
består i hovedsak av jenter som tilhører J17. Det viser seg at det er 
en uforholdsmessig høy avgift for påmelding av dette laget i 
futsalserien. Det må finne fram til en løsning med delvis 
finansiering av påmeldingen. Ansv. Gry/Kirsti.  

o Jentefotballens dag ble gjennomført 10.11. og det var 50 spillere 
som deltok. Det er blitt gitt mange positive tilbakemeldinger på 
denne dagen. Det tas sikte på en ny dag til våren.  

 
➢ Barnefotballen. Ansv. Petter 

o Oppstart av nye kull. 2012 kullet er i gang, ca. 50 registrerte barn 
til nå. Treninger på søndager per i dag. 2013-kullet startes opp i 
mars/april 2019. 2014-kullet startes opp i september 2019. 2015-
kullet startes opp i september 2020.  

o Trenerforum gikk bra. Flere 5’er mål på Nesoddbanen etterspørres. 
Det er i utgangspunktet kommunen som har ansvar for å utstyre 
banene med bl.a. mål, men kommunen har en stram økonomi. Med 
tanke på det behovet fotballen har for flere 5’er mål, ønsker styret 
at det innhentes priser, slik at innkjøp kan legges inn i budsjett for 
2019. Ansvarlig for dette er GH/Petter/Kirsti. 

 

➢ Kursing av våre trenere. Ansv. GH 

o Det har gått ut kurstilbud til alle trenerne i forbindelse med cup-
finalen. Internt kurs for barnefotballen og ungdomsfotballen 
planlegges gjennomført litt senere. Ansv. GH, Petter, Erik og 
Arne 
 

➢ Arrangementer. Ansv. Arne 
o Gjennomført 3 cuper og jentefotballens dag. gjenstår 1 cup som 

arrangeres kommende helg. Er kommet positive tilbakemeldinger, 
men må tas en evaluering. Ansv. Arne 

o Litt rot i fht dommere, samt at det er litt få som bidrar. Hva mener 
styret i fht foreldreinnsats? Skal man kunne betale seg ut? Er vi en 
klubb med dugnadsånd?  

o Neste cup deretter er Synsam-cup i Nesoddhallen. Problemstilling: 
hvor tilfaller inntektene? Kan de f.eks tilfalle innkjøp av 5’er mål, 
3’er mål og vant? 
 

 



  

Økonomi - Ansv. Kirsti 

➢ Status treningsavgifter – det er fremdeles kr. 177 000 i manko, men det 
purres – Ansv.: Kirsti 
Hva bør være fornuftig innbetaling for futsalen og treningsavgift der? 
Ansv.  Gry og Kirsti 
 

➢ Aktivitetsrapportering – status.   
Gry ber administrasjonen om å purre på rapportene. Purringen må 
komme i løpet av denne uka. Ansv. Gry og Kirsti 
 

➢ Bonusguiden, mulig inntektskilde. - Ansv.: Bjørnar 
Det er kommet noen negative tilbakemeldinger på denne dugnaden, bl.a. 
behovet for at det burde vært bekjentgjort i god tid. Tilbakemeldingene er 
håndtert av Arild i administrasjonen og Bjørnar. Dette er i denne omgang 
en test i fht om dette er en dugnad som vi kan gjennomføre i en større 
skala. 
 

➢ Kiosk – frivillige ressurser, søkt gjennom «Flyer» - Ansv.: Erik 
Fått henvendelse fra 2 stykker. Det vil bli gjennomført et møte med en av 
dem. Navnet er oversendt til GH. Kampleder og speaker er ikke noen 
henvendelse på  
 
 

➢ Spillerutvikler, forslag til rolle. Ansv. GH 
Skal vi ha en spillerutvikler og kan dette kombineres med en 
trenerfunksjon? Vi må se på økonomien vår om vi har rom for å kunne 
lønne en person med denne rollen. Tanken er at spillerutvikleren skal ha 
fokus mot 10/11-åringene i fht overgangen til ungdomsfotballen, og bistå 
trenerne i denne overgangen. 
 

Eventuelt.  

➢ Det bestilles opp det utstyret for barnefotballen som det er behov for. GH 

og Petter sørger for at behovet er derfinert og klart før bestilling. 

➢ Sesongkort for A-lagskampene kan selges allerede nå. Det bør ordnes 

med opptrykking av sesongkort. 

 

 

 


