
 

 

 
 

 

 
Møtereferat for: 
Fotballgruppa 

Møtenummer: 
2 

Dato/ tid: 
21-2-2018 kl 18:30 

Sted: 
Kjelleren  

Møteleder: 
Dag Madland 

Referent: 
Tone Hovland 

Deltakere: 
Magnus Skrettingland, Silje Skretting, Dag 
Madland, Alf Magne Midttun, Ola Sandsbråten og 
Tone R. Hovland 

Fraværende: 
 

 
 

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/18 Gjennomgang av siste referat 

3/18 Fotballskulen. Komite. 

Alf Magne ordner komite.  

Viktig å få på plass instruktører, Bryne FK og A - laget gjorde en god innsats i 2017. 

Forslag til fotballskulen: 23 - 25 juni,  

4/18 Viking Sandnes Ulf 

- Kiosk: Tone fyller opp kiosken på dagtid fredag 23 februar. Alf Magne ordner kiosk jenter 
- Mat: Grille hamburgere, pølser og spesial pølser. 
- Dag sender mail til Eva for å skaffe 2 pengeskrin. 

5/18 Fotballbladet 

Frist til Eva er 28/2, oppgavene er fordelt mellom styremedlemmene. 

6/18 Scoringsklubb 

Innspill fra Eva om det går å organisere betalingen på en annen måte? Styret vil informere A- lags 
spillerne bedre om ordningen, slik at det ikke blir skrevet opp navn uten at det er bekreftet. Silje kan ta 
påmelding på de første kampene. 
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7/18 Barnefotballkveld 21.mars 

Kenneth Eidsaunet fra Kretsen kommer 21 mars kl 18:00 til ca 21:00 for å holde trenerkurs i 
barnefotball. Blanding av teori og praksis, åpner opp for at trenere på alle aldersbestemte lag kan 
melde seg på. 

Tone publiserer på facebook, påmelding på facebook innen 14/3. Magnus ordner utstyr og fotballbane. 
Dag reserverer sosialt rom. 

8/18 Utdeling pokaler Årsfest 

Dag hører med Svein Ødegård og avklarer hvem  som skal dele ut pokalene. 

9/18 Økonomi 

Budsjettet er vedtatt på årsmøtet  

10/18 Div 

Status G19  juniorlag.  

Mangler lagleder, Dag jobber videre med dette.Trenerne kan få kjøregodgjørsel og dekket eventuelle 
kurs. 

Leggbeskyttere.  

Mangel på bruk på trening til A - lag og G19. Styret tar kontakt med trenerne og ber dei om å 
oppfordre spillerne til å bruke leggbeskyttere ved kamptrening. 

Lørdagstrening 

Jarle Reime ønsker å starte opp med lørdagstreninger. Styret er positive til dette, men at det må 
utarbeides et forslag til hvordan dette skal organiseres. 

Munnbruk på A - lags kamper. 

Styret har fått en del tilbakemeldinger på at spillerne banner mye under kamp, Dag tar dette opp med 
Taksdal. 

Status trenere/lagledere 2018 

Magnus og Dag skal ha møte med J12,  26/2 kl 20:00 for å se på trener kabalen. 

Silje tar kontakt med Espen Rosland Bøe ifht G13. 

Trener/Lagleder møte 

Blir 4/4 kl 19:00 på sosialt rom, Tone publiserer på facebook, Dag reserverer rom. 
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Neste møte 19 mars 18:30 i kjelleren. 

 

Dag Madland                      Silje Skretting                         Magnus Skrettingland 

 

Alf Magne Midttun              Ola Sandsbråten                     Tone Hovland 
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