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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 
8 

Dato/ tid: 

09/12-2018 19:00 

Sted: 
Skrettingland 

Møteleder: 

Dag Madland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Magnus Skrettingland, Silje Skretting, Dag 

Madland, Alf Magne Midttun, Ola Sandsbråten og 

Tone R. Hovland 

Fraværende: 

 

 

68/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

69/18 Gjennomgang av siste referat 

70/18 Trener-/oppmannsmøte. Oppfølging av saker.  

Regional turnering for 10 – 13 år 2019.  

Dette kom frem på trener/oppmann møtet: Bør være kamper over to dager. Stor enighet om 

å felles overnatting, om det er skule eller i telt er ikke det viktigste, men at alle er inkludert. 

Alternativet er Etne cup, 14 – 16 juni eller Lyngdal Cup i uke 31. Tone lager en 

meningsmåling på trener/oppmann siden på Facebook. 

Mulighet for å merke 2`er banen som 7`er bane? Stiplete linjer i annen farge?  

Styret er positive til dette. Alf Magne tar kontakt med Jan Christian. 

Fiks: Magnus bør legge inn en trener per lag ved sesongstart?  

Magnus finner en god løysning på dette. 

71/18 Økonomi.  

Pr. 1.nov 106.025 kr i pluss.  

72/18 Oppsummering trenersituasjon 2019 

Ungdomsfotball gutter: Skal ha møte 3/1 2019 for å avklare hvilke lag som skal meldes på til 

neste sesong. Trenger en lagleder for G19. 

Trenger flere trenere for J13 (2006) og J12 (2007) neste år. 
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73/18 Jærmesse Turnering 2019 

Styret er positiv til dette, men bør avklares med hovestyret siden det er under jærmessa. 

74/18 Diverse: 

Avslutning styret: 15/3 kl 19:00 hos Dag. 

Matrialforvalter: Har fått nye coach jakker til neste sesong. Jan Christian har undersøk med 

Hummel, og det er reklamasjon ifht glidelåsen. 

Teknikk fest: Listene er sendt inn, Magnus venter på en tilbakemelding fra kretsen. Ha en 

markering torsdag 20 desember i sosialt rom, med pizza og brus. Magnus har ansvar for 

dette arrangementet.  

FFO (fotballfritidsordning) og Akademi. Sasha har tatt kontakt og spurt om FFO er noe han 

kan gå i gang med? Han har fått klarsignal til å lage en presentasjon og legge denne frem for 

hovedstyret. Han har også fremmet et forslag ifht Akademi.  

 

Neste møte: 21/1 2019 kl 19:00 

 

 

Dag Madland                         Magnus Skrettingland                      Silje Skretting 

 

 

Silje Skretting                        Ola Sandsbråten                              Tone Hovland 


