
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball tirsdag 21.11.2017 
 
Tilstede: Geir, Jan Tinus, Geir Harald, Bjørnar, Tore og Gry 
Forfall: Håkon 
 
 
 
 

Orientering om status. 

➢ A-lagsfotball 2018, ansv. GH og JT 

o   Det har vært gjennomført et første møte med A-lag forrige 

uke, og neste steg er nytt møte med hele gruppa hvor mer 

konkrete planer legges frem. 

o   Vi vil sannsynligvis trenger flere «ikke Nesoddenspillere» for 

å klare å stille lag. Hva gjør dette med budsjetter? Per i dag er 

det behov for keeper. Usikkert hvor mange av spillerne 

(totalt16) som fortsetter. Har noen spillere i tillegg på «blokka».  

A-laget bør ha et minimum av 22 spillere. Det haster med å 

komme i gang med å fylle opp med spillere. Det er ønsket fra 

spillerne at det legges vekt på kvalitet og seriøsitet, hvor 

spillerne forplikter seg til å delta på treningene. GH setter opp 

en liste med spillere og eventuelle kostnader, slik at styret kan 

få noen konkrete tall å forholde seg til.   

o Alle kontrakter (også spillere) skal i år innom Hovedstyret for 

signatur, så fremt vi ikke kommer frem til annen løsning. 

o NIF2, Rekrutt (B-laget) – mulig at det hentes inn spillere fra 

Fjellstrand.  

 

NIF3 

o Det settes i gang et NIF3-lag, som meldes på i seriespill for 

neste år. Det er mulig at en av spillerne fra Veteran kan være 

interessert i å holde i dette. GH er i dialog med Håkon Hake 

Steffensen om dette. 

➢ Ungdomstrinnet – Trenere, kontrakter, ansv. GH og JT 

o   Vi må forberede kontrakter knyttet til hver enkelt av trenerne 

som skal in på Ungdomstrinnet. 



  

o   Trenere er på plass for flere av trinnene, endelig kabal er ikke 

lagt ennå.  

➢ Sportslig struktur – endringer for 2018, ansv. GH, JT og Tore 

o   Sportslig Utvalg, Trenerforum, Trinntreners ansvar for alle 

trenere, Betaling «ikke foreldre trener». Det ble diskutert i 

hvilken grad skal vi få til en slik struktur for årstrinnene. Det blir 

en forhøyet avgift for junior-laget (01). Må sette trening og 

øvelser i system, slik at man har samme øvelser for alle 

treningsgruppene per trinn. 

Trenerforum skal være 1 gang per mnd, for ungdomstrinnene. 

Litt færre for barnelagene.  

Det skal være sportslig utvalg for: barn, ungdom/senior, jenter. 

Sportslig utvalg jenter er på plass. Hvem skal sitte i de andre 

utvalgene? Utvalgene er et rådgivende organ for styret. Når det 

gjelder sportslig utvalg barn bør Petter Garder, 

barnefotballansvarlig sitte der sammen med GH. 

➢ Status/oppdatering – dialog med Hovedstyret mht beslutningsprosess, 

ansv. Tore og JT 

o Styret fikk en orientering av status. 

➢ Oppdatering møte med Administrasjon – Prosesser generelt, samt 

spesifikt «kjøregodtgjørelser», ansv. Geir og Tore  

o Vi må finne en modell for attestering av kjøregodtgjørelse. 

Må være attestert av en i fotballstyret. Økonomiansvarlig i 

styret, Geir, får tilsendt av GH innen den 5 hver måned. Geir 

sender attesterte lister til administrasjonen. 

➢ Akademiet, ansv. JT og GH 

o   Hvordan skal vi kjøre dette til neste år. Er det endringer i 

modell som må gjøres? Skal vi ha et akademi? Styret er av den 

oppfatning at klubben må ha et akademi og at det må gjøres 

endringer. Det har vært igangsatt et arbeid med en 

evalueringprosess, som blant annet har medført en endring fra i 

høst. 2007-kullet har i høst fått en spesialavtale i fht treninger ut 

året. Det må lages en modell i fht henting – SFO, modell.  

➢ Årsfest, ansv. Bjørnar 



  

o Er i rute, men få påmeldinger. 

➢ Banefordeling – treningstider, ansv. Gry og GH 

o   Banefordeling vintersesong, måking og undervarme KGB. 

➢ Marked, ansv. Håkon 

o   Sponsorer, status. 

o   JR bredde, egen sponsor for trinn (far som vil gi 10.000kr), 

trykk på drakt. Håkon kontakter H. Hake Steffensen for å 

undersøke nærmere.  

➢ Klubbhåndbok 2018, ansv. Håkon  

o Håkon jobber videre med klubbhåndboka for neste år. 

Informerer på neste styremøte.  

 

Eventuelt:  

GH tar opp en sak vedrørende en klage administrasjonen har fått vedrørende et 

av barnelagene. GH har tatt opp dette med trenere for dette årskullet. GH følger 

opp denne saken videre. 

  

 


