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Møter717eferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

4 

Dato/ tid: 

07/03 2017, kl 18:00 – 21:15 

Sted: 

Sosialt rom 

Møteleder: 

Dag Madland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Magnus Skrettingland jr, Silje Skretting, Ola 

Sandsbråten, Dag Madland , Alf Magne Midttun og 

Tone Hovland 

Fraværende: 

 

 

17/17 Kort bli kjent runde 

18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

19/17 Gjennomgang av siste referat 

20/17 Politiattest 

Dag har purret på Eivind angående oversikt, venter på tilbakemelding. Må ha en gjennomgang av 

dette på trener/oppmann møtet. Tone spør om Eva kan være med på møtet og informere om dette og 

levere ut nøkkel til Speakerbu.. 

21/17 Fotballblad. 

Er i rute med det som skal være med, Silje lager en info om A – kamp. 

22/17 Fotballskulen. 

Fotballskulen blir 23 – 25 juni. 

Magnus har ansvar for å få instruktører/ledere, høre med Viking, Sandnes Ulf, Bryne og Klepp Elite 

om de kan være med å bidra?  Dag undersøker om vi kan få til et eget opplegg ifht keeper.  

Dag snakker med Jan Christian Vasshus hvordan det ligger an  i forhold til hva en får med i pakken på 

fotballskulen. Vi diskuterte litt angående deltakerpris, ble enig om å avvente med å låse prisen til etter 

avtalen er i boks. Instuktørene bør få T-skjorter. 

23/17 Dommeroppsett 

Ola jobber med saken. Har vært i kontakt med krets v/ Anders Krogedal, det vil bli arrangert dommer 

kurs for 14 åringer , kommer tilbake med datoen til dommer/oppmann møtet. 

24/17 Treningstider 

Magnus følger opp dette, er snart i boks. 
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25/17 Dugnader. Framdrift 

Fotballen stiller på dugnad på Hundeutstilling 8 – 9 april. Treng 20 stk til kiosk i gammel og ny hall. Få 

foreldre til å stille, fordelt på 4 lag. 

Alf Magne spør Eva om det fins en oversikt over hvilke dugnader som er fordelt på hvilke lag. For å få 

en mest mulig rettferdig fordeling mellom de ulike lagene. 

Kjøre ut fotballbladet:  A – og B laget + styret. Må avklare med Eva hvilken dato bladet er klart før en 

setter dato, oppmøte på sosialt rom. 

17 – mai. Alf Magne snakker med Morten Jelsa hvordan det blir arrangert i år med tanke på den nye 

hallen. 

26/17 Trener/Oppmannmøte. 

Trener/oppmann møtet blir 22 mars klokken 19:30,  sosialt rom  i den nye hallen. 

Dette må vi ta opp på møtet;  

Info om styret -fordeling av oppgaver 

Turneringer (Tone) 

Naboklubbmøte 

Treningstider (Magnus) 

Kampoppsett og Dommeroppsett (Ola) 

Dugnader (Alf Magne) 

Fotballskulen (Magnus) 

Fiks (Magnus) 

Medlemsregistrering 

Material (Silje) 

Politiattest (og foreldre v/overnatting) 

Kiosk kampdager tirsdag/onsdag? 

Oppdatere e - post liste. 

Inkluderingsfond 

Lyse spire 
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Er det nok mål? 

Innkalling:Tone informerer via facebook, Dag via e -  post. 

27/17 A – kampar 

Varhaug spiller heime mot Vaulen 24/3 NM og heime mot Kopervik 31/3. Hele styret bør stille de to 

første kampene, slik at en sikrer en god opplæring. Dag sjekker opp kampsponsor, Dag ordner 

speaker (Mokki har sagt seg villig)  og Alf Magne snakker med Reidar Skretting angående pølser og 

pølsebrød. Vi planlegger mer angående dette, etter møtet 22/3 er avsluttet. 

28/17 Grønt gras 

Blir som tidligere år. 

29/17 Lyngdals cup 

Har mottatt søknader fra G11 til G14. Tone sjekker opp post hyllen for å se om det er noen som har 

levert søknad , ellers sender en søknadene pr mail. 

30/17 Diverse 

Jostein Husveg har signert kontrakt som trener for Juniorlaget. 

Tavle til gjestende lag! Hadde det vært en ide med en tavle med baneoversikt og dagens kamper i 

nærheten av parkeringsplassen? Alf Magne tar bilde av tavlen til Nærbø og snakker med Kjell Tore 

angående dette.  

Sjekke om målene er i orden før sesongen starter. Silje tar kontakt med anleggskomiteen om alt er i 

orden.  

Har vi nok mål i forhold til antall kamper; Dag/Magnus  

Sone lag: Sone samling J13 og uttaksturnering G13, er ingen påmeldt fra VIL. Magnus venter på 

tilbakemelding om det er noen som vil delta. 

 

Neste møte: Avtaler neste møte 22/3 

 

Dag Madland  Alf Magne Midttun  Silje Skretting  

 

Ola Sandsbråten Magnus Skrettingland jr.  Tone Hovland 
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Neste møte:  

Bestemt dato for neste møte 

 

 

Husk underskrifter fra samtlige deltakere! 

 


