
Referat frå fotballstyret 
 

Møtenr: 11 

Tilstade: Hege Kverme, Dag Skretting, Liv Kristin Skretting Skeie, Eivind Galtvik, og Ola Sandsbråten 

Forfall:  Magnus Skrettingland 

Sted: Møterom ny hall 

Dato/Kl:  3/11-16 kl 19.00-20.30 

 

Saksliste: 

 

85/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

86/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat 

87/16 Trener/oppmannmøte og avslutning ungdomsfotball 

88/16 Møte valgkomite 

89/16 Neste sesong 

90/16 Fotballhall 

91/16 Eventuelt 

 

 

79/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

80/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat 

 

87/16 Trener/oppmannmøte og avslutning ungdomsfotball 

Dato er måndag 7/11 kl 18.00 og 19.00. Gjennomgang av program. Hege henter pokaler på 

premiegrossisten. Liv Kristin bestiller pizza til kl 18.20 og kjøper brus. Dag henter 

protokoller, kaffi og kopper/glas på Iden. 

 

88/16 Møte valgkomite 

Møte med valgkomiteen den 19/11. Eivind møter. Det er berre Ola som fortsetter i styret til 

neste sesong, men godt mogleg at Magnus tek eit år til.  

 

89/16 Neste sesong 

Dag og Eivind har hatt møte med trenerne til A-laget og skal også ha møte med spelergruppa. 

Dei deler gruppa opp etter alder.   

 

90/16 Fotballhall 

Olav, Bjørnar og Sven har henta inn priser til fotballhall. Styret er positive til dette og gjer 

beskjed vidare om at dei kan fortsetja arbeidet. Dette må evt. tas opp som sak til årsmøte.  

 

91/16 Eventuelt 

- Fortsatt lite lag påmeldt til natt-turnering. Me må oppfordre til påmelding på 

avslutninga til ungdomsfotballen- 

- Halltid. Liv Kristin skaffer  oversikt over ledig halltid slik fotballen kan få innetrening 

i vinter. 

- Diskusjon ift kva tid styret må kalla inn til foreldremøte for neste års 6-åringer. 

Enighet om at dette ikkje vert gjort før det året dei begynner med seriefotball. Det 

skjer ikkje før det året dei fyller 7. Dersom nokon starter opp før, er det heilt fint. 

Neste års 6 åringer har allerede starta litt med treninger. 

 

 



 

 

HUGS VIDARE: 
 

- Manglande betaling scoringsklubb og medlemsskap 

- Laglisens må betalast tidleg haust. 

- Felles utstyrsrom,  

- Årshjul 

- Grønt gras, betaling 

 

 

 

 

 
 

Varhaug 3. november 2016 

 

Liv Kristin Skretting Skeie 

-referent- 

 

 

Neste møte: 17.november kl 19.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


