
Referat frå fotballstyret 
 

Møtenr: 8 

Tilstade: Hege Kverme, Eivind Galtvik, Magnus Skrettingland og Ola Sandsbråten 

Forfall:  Dag Skretting og Liv Kristin Skretting Skeie 

Sted: Møterom ny hall 

Dato/Kl:  14. august 

 

Saksliste: 

 

63/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

64/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat 

65/16 Evaluering Turneringer 

66/16 Halltid 

67/16 Evaluering fotballskulen 

68/16 Natt-turnering 

69/16 Dugnad Jærmessa 

70/16 Eventuelt 

 

63/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok. 

 

64/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat 

Ok. 

 

65/16 Evaluering av turneringer 

Styret er godt fornøyd med de turneringene VIL har vært på nå i sommer. Vi har bare fått 

gode tilbakemeldinger på innhold og organisering. De turneringene som vi har vært på er 

følgende: 

· Skaw Cup – junior 

· Kattegat Cup – J15 og G16 

· Lyngdal Cup – VIL stilte i alle klasser unntatt J14 

Endrer prosedyre når det gjelder utdeling av vimpler på turneringer: 

På store turneringer (Norway Cup, + utenlandske cuper) alltid vimpler 

På Lyngdal Cup har trenerne med vimpler til alle lag. Dette for at det kan deles ut hvis 

motstanderlaget har vimpel. Opplevde i Lyngdal at vi fikk vimpler men ikke hadde none å gi i 

retur. 

66/16 Halltid 

Mandag 15. august er det møte for å fordele halltid. Fotballen drives primært ute, men styret 

ønsker muligheten til å trene inne i hall i perioden oktober – april. Eivind deltar på møtet. 

67/16 Evaluering fotballskolen  

Tar denne saken opp igjen på neste møte. 

68/16 Natt – turnering 

Vi oppretter arrangement på face book for å gjøre dette kjent. Diskuterte ulike måter å 

organisere dette på. Tas med videre til neste møte. 



69/16 Dugnad Jærmessa  

De ulike lagene skal ha kontroll på sine dugnader.  

 

70/16 Eventuelt 

· Overganger. Magnus sjekke rut praksis med aktuellenaboklubber 

· Laglisens A og B lag herrer og A l ag damer følges opp 

· Vi gikk gjennom status på manglende innbetalinger. Følges opp. 

 

 

HUGS VIDARE: 
 

- Manglande betaling scoringsklubb og medlemsskap 

- Laglisens må betalast tidleg haust. 

- Felles utstyrsrom,  

- Natturnering 

- Årshjul 

- Skap/oppbevaring må informerast om på trenermøte 

- Grønt gras, betaling 

 

 

 

 

 
 

Varhaug 14. august 2016 

 

Eivind Galtvik 

-referent- 

 

 

Neste møte:  
 

 

 

 

 

 


