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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

7 

Dato/ tid: 

8/8 – 2017 kl 19:30 

Sted: 

Sosialt rom 

Møteleder: 

Dag Madland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Magnus Skrettingland, Silje Skretting, Dag Madland, 

Alf Magne Midttun, Ola Sandsbråten og Tone Hovland 

Fraværende: 

 

 

52/17 Godkjenning og innkalling og saksliste 

53/17 Gjennomgang av siste referat 

54/17 kort status frå: 

Materialforvalter: Endelig fått flate kjegler etter 6 måneders ventetid. 5 pk a 24 stk.                               

Er noen fotballer tilovers etter fotballskulen, blir lagt ned på lageret. Silje sjekker opp teip og is etter 

turneringene i sommer. Silje ordner egne vester til balllhenterene. 

Dugnadsansvarleg: Blir startet opp med kiosk salg på onsdagskampene etter Jærmessa.  

Kampoppsett/Treningstider ansvarleg: Regner med at Kamp/Dommeroppsett for haust sesongen 

er klar til 15/8. 

Turneringsansvarleg: Er flere lag som har meldt seg på Lucky Bowl cup i Egersund  i september. 

55/17 Fotballskulen. Evaluering: 

Bør være tidligere ute med infobrev til foreldre, noen foreldre har gitt tilbakemelding om at de synest at 

fotballskulen var for dyr, betaling for Lyngdal cup kom nesten samtidig. 

Oppgavene bør fordeles ut over hele styret, er for mye for en person å ha hele ansvaret. Ha egen 

matkomite, ønskelig med mer informasjon til de som går dugnad på kjøkkenet. Obs iforhold til mat 

allergier, alltid ha alternativ mat til hvert måltid. Noe annet enn pølse hver dag. Hadde tre store griller 

til grilling på søndagen, men litt lite grillkull. 

Åpen kiosk om søndagen. 

Bra at Bryne stiller med hele laget.  

Husk på forhånd å låne vester og kjegler fra de ulike lagene. 

Juniorlaget ansvarlig for å sette opp og ta ned bord og stoler i hallen. 

Overgang fotballskule til NM kamp gikk bra. 
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56/17 Turnering: 

Venter til fotball hallen er ferdig før vi lager en egen turnering på Varhaug. 

 

58/17 Diverse: 

Ferdighetsmerke:  Blåse liv i dette igjen. Oppfordre trenerne til å fokusere på ferdighetsmerke, ligg info 

inne på NFF sine sider. Sette av lørdag 2/9 kl 10:00 – 12:00 hvor barna kan samles for å ta merke. 

Garderobene skal være klar til Jærmessa. 

 

 

 

 

Neste møte:  18/9 kl 20:00 

 

 

Dag Madland             Magnus Skrettingland            Ola Sandsbråten 

 

Silje Skretting             Alf Magne Midttun                  Tone Hovland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


