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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

6 

Dato/ tid: 

23/5 – 2017 kl 20:00 

Sted: 

Sosialt rom 

Møteleder: 

Dag Madland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Magnus Skrettingland jr, Silje Skretting, Dag 

Madland, Alf Magne Midttun, Ola Sandsbråten 

og Tone Hovland 

Fraværende: 

 

 

45/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

46/17 Gjennomgang av siste referat. 

47/17Kort status frå: 

Material forvalter:  

22 pk bestilt av Varhaugspakken. Satser på at foreldre/foresatte henter og betaler direkte på Lars 

Gaute sport. 

Spørsmål fra Bjørn Skretting om Turid Sikveland som skal være med som lagleder til Norway cup kan 

få en VIL dress. Ble bestemt av styret at hun kan få låne en. 

Har bestilt flere grønne og hvite drakter til A laget. Det er bestilt både vester og flate kjegler, men det 

er lang leveringstid på disse. G/J 7 år: er bestilt tre baller til kamp. G/J 6 år treng vester og kjegler. 

Hummelpakken er brukt opp. 

Dugnadsansvarlig: 

Har takket nei til å stille med vakter på Varhaugsmarken.  

Manglet ca 20 vakter til Kongeparken. 

Jærmessa. Blir lagt ut på dugnadsproffen når det nærmer seg. 

Kampoppsett/treningstider – ansvarlig: 

Kamp – og dommeroppsett blir endret underveis. 

Dommerne treng mye påminnelse. For å følge opp dommerne og fordele dommeroppgavene mest 

mulig rettferdig ønsker Ola tilbakemelding dersom dommere ikke møter til kamp. 
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Turneringsansvarlig: 

Har fått sendt videre til Eva lister over deltakere til Lyngdal Cup, slik at hun kan fakturere den enkelte. 

Jan Christian betaler til Lyngdal Cup. Flertallet av lagene skal overnatte på skule. Har sendt mail til 

laglederne om at de må sende en oversikt til Eva over hvem som skal overnatte med laget, slik at hun 

kan innhente politiattest av de som trenger det. Dette må være på plass før cupen. 

Juniorlaget og J16 sender deltakerliste og hva den enkelte skal betale direkte til Eva og Jan Christian. 

48/17 Fotballskulen 

Det er blitt hengt opp plakater og sendt mail til andre klubber om fotballskulen. 

Bryne FK stiller på fredag 23 juni med 18 stk. Begge trenerne og keeper trener. Roger Eskeland kjem 

også. Klepp Elite kunne ikke stille, har ikke fått svar fra Viking og Sandnes Ulf. 

Magnus er igang med å få på plass lokale instruktører, skal også spørre junior spillerne. 

A – laget går dugnad lørdag og søndag. 

Komite bestående av Magnus Skrettingland, Jostein Husveg og Olav Gisle Tveiten skal lage et 

oppsett/ program for fotball skulen. 

Opprette  et arrangement på Facebook, Magnus snakker med Eva. 

Bente lager mat, vi treng husmødre. 

Dag spør Tine ifht støtte til drikke, Alf Magne spør Skretting angående grillmat, Silje spør Spar ang 

frukt. 

49/17 A - kamp arrangement. 

Fortsett som tidligere, avklarer i forkant av hver kamp hvem som kan stille fra styret. 

Trenerne til lag som spiller 11 fotball bør ha nøkkel til speaker bua. Dag hører med Eva. 

50/17 Økonomi 

God styring på økonomien ifølge Eva. 

51/17 Diverse. 

Administrasjonen jobber med fildeling tjeneste, for å gjøre overgangen mellom nytt og gammelt styre 

smidigere. 

Administrasjonen jobber med digital oppslagstavle. 

Har hatt to møter mellom A-lag/B-lag /Juniorer siden forrige styremøte. 

Fotballhallen og parkering hvordan ligger dette an? Dag snakker med Morten Jelsa, be om jevnlig 

oppdatering.  Når deler av gressmatten blir parkering hvordan løser vi dette ifht til kamp oppsett? Søke 

hovedstyrer ang område sør for bane 2, lage det om til 3 kunstgrasbaner til 5’ er fotball. 
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Kiosk salg onsdager: Fordeling av inntekter 80% til fotballen og 20% til idrettslaget. Alf Magne sender 

ut en liste til laglederne angående dugnad i kiosken. Alf Magne forhører seg med Eva angående 

hvordan vi organiserer nøkkel til kiosken, pengeskrin og betaling med mcash og kort. 

Fotografering. Dag tar kontakt med Asle Haukland. 

Buss: Usikkert om bussen blir klar til 25/5, venter på godkjenning. Bør lages noen regler ifht bruk av 

buss, noe hovedstyre tar seg av? Blir nok en egenandel pr spiller, senior/juniorlag  har første prioritet. 

A – laget har mistet noen spillere. Dag kartlegger nåværende situasjon og veien videre til neste 

sesong. 

 

Neste møte: 08.08.2017 kl 20:00. 

 

 

Dag Madland                       Alf Magne Midttun                           Silje Skretting 

 

O

l

a

 

S

a

n

d

s

b

r

å

t

e

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


