
Referat frå fotballstyret 
 

Møtenr: 12 

Tilstade: Hege Kverme, Dag Skretting, Liv Kristin Skretting Skeie, Eivind Galtvik, og  Magnus Skrettingland 

Forfall:  Ola Sandsbråten 

Sted: Møterom ny hall 

Dato/Kl:  14. desember kl 19.30-20.45 

 

Saksliste: 

 

92/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

93/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat 

94/16 Trenarar neste sesong 

95/16 Poeng æresteikn 

96/16 kiosk 

97/16 Status styre 

98/16 Eventuelt 

 

 

92/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

93/16 Gjennomgang og godkjenning av siste referat 

 

94/16 Trenarar neste sesong 

Jostein Husveg er ny trenar for junior, i lag med Sven og Dag. Jan og Lars Gaute trener A-

laget. 

 

95/16 Poeng æresteikn 

Styret må følge opp poeng til trenarar/oppmenn ift æresteikn. Magnus og Eivind tek tak i 

dette. Eivind sender ut mail til trenarane og dei to møter for registrering 5/1 kl 18.00. 

 

96/16 kiosk 

Styret ønsker open kiosk dei dagane det går mykje kampar gjennom sesongen (tysdager og 

onsdager). Dette kan vera dugnad for dei yngste laga slik som håndballen gjer det.  

 

97/16 Status styre 

Nokre nye er på gang. Eivind sender forslaga våre til valgkomiteen. 

 

98/16 Eventuelt 

- Scoringsklubb; me må ha rutine på å få registrert e-poster til dei som er med. Dette for 

å lette arbeidet med fakturering seinare. 

- G14 + junior er påmeldt til vinterserien. Mogleg at junior også ønsker å delta i NM. 

Magnus sjekker dette opp. 

- Magnus snakkar med Sven ift status  fotballhall. Viss det skal opp på årsmøtet på me 

ha forslaget innan 10. januar. 

- Hege, Dag og Liv Kristin møter den 5. januar kl 17.30 for sortering av drakter. Det må 

nok bestilles nokre nye.  

 

 

 

 



HUGS VIDARE: 
 

- Felles utstyrsrom, gamle kafeen - FOTBALLROM 

- Årshjul 

- Grønt gras, betaling 

- Scoringsklubb, må ha mailadresse på alle som ikkje er medlemmer 

 

 

 

 

 
 

Varhaug 14. desember 2016 

 

Liv Kristin Skretting Skeie 

-referent- 

 

 

Neste møte: 5. januar 2017 kl 19.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


