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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

5 

Dato/ tid: 

20/4 – 2017 kl 20:30 

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: 

 

 

31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

32/17 Gjennomgang av siste referat. 

33/17 Evaluering trener – lagledermøte. 

Trenere/lagledere ønsker å være med å sette opp treningstidene + melde inn behov for utstyr i forkant 

av trener/lagleder møtet. 

34/17 Fotballskulen. 

T-skjorte, ball og sokker er inkludert i pakken. 

Magnus har en liste over hva som må ordnes, starter opp med denne mandag 24/4. Han gir beskjed 

dersom han treng hjelp til noe. Eva Hegre sender Magnus en mal ifht informasjon som skal være med 

i reklamen for fotballskulen. 

Dag har ordnet keeper trener til fredagen, Roger Eskeland. 

A – laget ha det som dugnad lørdag og søndag? 

35/17 Kamp/Dommeroppsett. 

Bra oppsett av Ola, han reviderer fortløpende dersom endring. 

36/17 Dugnader. Framdrift. 

VIL mangler pr 20/4 ca 50 vakter til Russetreff i Kongeparken første helgen i mai, det haster med å få 

folk. 

Treng ca 20 til å gå dugnad på 17 – mai. 

37/17 A – kamp arrangement. 

Dag har ansvar for å oppdatere scoringsklubb listen. 

Pause underholdning? Treng ikke å være fast på hver kamp. 

Pølseboden, treng å fikses opp litt. Kjøleskapet mangler, hvor er det blitt av? 
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38/17 Turneringer. 

12 lag har meldt seg på til Lyngdal Cup. 

Juniorlaget har meldt seg på Skaw cup (Danmark) 

39/17 Fotografering 

Har fått tilbud fra Fotoexpressen om å fotografere alle lag, dette går vi ikke for. Dag tar kontakt med 

Asle Haukland (lokal fotograf) høre om han er intr i å ta bilder av lagene evt. enkeltspillere. 

40/17 Materiell/Drakter 

Trenerpakke- Pakketilbud LG sport. Trenere får tilsendt dette pr mail, kopier i fotballgruppen sin 

posthylle på Iden og informasjon på Facebook siden. Bestillingsfrist 15 mai til Silje Skretting. 

41/17 Materiell/Drakter 

Små mål bestilles hos Åna. 

42/17 Økonomi 

Innkreving lisens vår eller høst? Ber Eva Hegre om å sende ut i midten av juni, sender ut til evt nye 

spillere i høst. 

Pr 31/3 -17 holder vi budsjettet. 

43/17 Fildeling 

Google Disk, vi prøver å bruke dette i fotballgruppa. 

44/17 Brosjyre – Retningslinjer mot seksuell trakassering i idretten. 

Legger ut vedlegg  på Facebook gruppen og per mail til trenere/lagledere. Tone ordner dette. 

Eventuelt: 

Før byggstart av ny fotballhall tar en ca halvparten av grasmatten til parkering. Vil få konsekvenser ifht 

kamper. Må ta denne problemstillingen når den kommer. 

Kiosk salg i ny hall ved onsdagskamper. Prøver dette ut 3/5 kl 16:45 – 20:15, Dag og Silje stiller. 

Det jobbes videre med digital tavle, med baneoversikt og dagens kamper. 

 

Neste møte: 23/5 klokken 20:00. 

Dag Madland                  Alf Magne Midttun                     Silje Skretting 

 

Ola Sandsbråten            Magnus Skrettingland                Tone Hovland   
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