
  

Referat Styremøte Nesodden IF Fotball onsdag 19.12.2018 
 
Tilstede: Kirsti, Arne, Bjørnar, Tore, Petter, Geir Harald og Håkon 
Ikke tilstede: Gry, Erik, 

 

 

Akademi – Transport – Ansv.: Håkon 
➢ Som en del av arbeidet med forbedring av Akademi, har det vært 

diskutert mulighetene for en  investering i buss for fotballgruppen, 
primært for transport ifbm Akademiet. En gruppe med Håkon som 
ansvarlig hadde laget et case som viser hvordan kjøp av buss kan 
finansieres. Det var henvist til hvordan Ski Fotball har løst dette og de er 
en klubb vi kan sammenligne oss med. Konklusjon fra gruppen er at dette 
er noe klubben bør vurdere, og at en slik beslutning må synkroniseres 
med påtroppende styre, og forslag må legges frem for hovedstyret. Før 
endelig beslutning kan tas. Viktig at dette har en progresjon slik at det kan 
besluttes og gjennomføres så få fort som mulig. 
 
Forberedelse Årlig møte 28. Feb 2019 – Ansv.: Alle 

➢ Styreleder har sendt ut melding til de forskjellige medlemmene av styret 
der oppgaver er gitt for hva som skal leveres ifbm årlig møte. Papirer skal 
legges ut en uke før årlig møte avholdes, inkl Årsrapport. Før det skal alle 
innspill sys sammen av leder, slik at alle innspill må være innlevert innen 
utgangen av januar 2019. Leder lager en analyse av det økonomiske bildet 
for gruppen. Vi har underveis i året besluttet å investere mer i jentefotball, 
futsal og barnefotball.enn det som opprinnelig var budsjettert. Vi har 
kjøpt utstyr for ca 350 000 som ikke vises i regnskapet, men er resultatet 
av en kontrakt vi har med utstyrsleverandør. 4 personer går ut av styret 
og skal erstattes. Det er ønskelig med dialog slik at påtroppende styre er 
informert om saker som får betydning for neste periode. 

➢  
Trenere for Ungdomsfotballen – Ansv.: Erik 

➢ Trener for alle kullene til neste år er ikke på plass enda. Det mangler for 
06-kullet og junior 2. GH og Erik jobber videre med saken. Kontrakter må 
signeres for de trenerne som er definert som klare. 
 
 
Budsjett 2019 – Ansv.: Kirsti og Tore 

➢ Det skal legges inn budsjett for 2019,  å sikre innkjøp av 5-er mål. Det er 
egentlig kommunens ansvar å skaffe dette, men de har ikke penger til 
dette nå. Derfor har vi, basert på behov, vurdert at fotballgruppen skal 
skaffe dette selv. I tillegg trengs det printer på kontoret, tre kontorstoler 
og en tavle, som må vurderes budsjettmessig.. 
 
 
 
 
 



  

Ansvarlig for Kiosken – Ansv.: Erik og GH 
➢ En person har sagt seg villig til å ha overordnet ansvar for kiosken. Dette 

er resultatet av vervekampanjen/flyersene som styret har sendt ut. 
Vedkommende skal sette opp vaktlister og gjøre innkjøp bl.a. 
 
Dommere – Ansv.: Bjørnar 

➢ Oppfølging av dommere og arrangering av dommerkurs. Det er et 
usikkerhetsmoment rundt dommere på kamper og cuper og systemet vårt 
fungerer ikke helt optimalt. Det settes opp klubbdommerkurs i 
tidsrommet 15.-20. januar 2019 slik at disse kan praktisere det de har 
lært under Synsam Cup senere i januar.  
 
Utvidet Vips – Ansv.: Kirsti 

➢ Kirsti har tatt kontakt med Arild på kontoret for å høre om det er mulig å 
få Vips der menyen er lagt ut og de som handler trykker på det de ønsker 
å kjøpe. Dette gir bedre statistikk på hva som selges mest av og enklere 
med summering og betaling.  
 
Cuper – Ansv.: Arne 

➢ Evaluering av cuper. Hvilke cuper skal vi ha og når skal de arrangeres. Det 
har kommet innspill på noen cuper. Arrangmentsansvarlig vil gjøre en 
gjennomgang av dette. 
 
Treningstider – Ansv.: Gry og GH 

➢ Treningstider for vinteren kommer ut før jul. Det er, så langt det har vært 
mulig, tatt hensyn til ønsker fra lagene. 
 
Nettside – Ansv.: Tore og Kirsti 

➢ Ny nettside for fotballen er ønskelig, da nåværende gir en rekke 
utfordringer mht å kommunisere effektivt med våre medlemmer. Da dette 
er en investering , spesielt første året, bør det tas opp med påtroppende 
leder og nytt styreav nytt styre før endelig beslutning. 
 

➢ Sesongkort for A-laget lages før sesongstart. Ansvarlig Håkon 
 

➢ Ballinnkjøp til akademiet gjøres i slik at de har egne baller. Gjøres straks 
over nyttår. Ansv.: Bjørnar og GH 
 

 


