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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 
5 

Dato/ tid: 

5.6.2018 kl 18:30 

Sted: 
Møterom, JSA 

Møteleder: 

Dag Madland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Magnus Skrettingland, Silje Skretting, Dag 

Madland, Alf Magne Midttun, Ola Sandsbråten og 

Tone R. Hovland 

Fraværende: 

 

 

35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

36/18 Gjennomgang av siste referat 

37/18 Fotballskulen.  

Status: Er foreløpig ca 45 påmeldt, håper på mer respons. Legge ut på facbook å minne om 

fotballskulen. Magnus henger opp plakat på skolen. 

Bryne kan ikkje stille i år, venter på svar fra Sandnes Ulf. Har ikke fått noe respons fra Klepp 

Elite og Viking. Spør A-laget om dei kan bidra på fotballskulen. 

38/18 Treningstider/Kampoppsett/Dommeroppsett.  

Alt er under kontroll. God kommunikajson mellom lagene på Facbook. 

Aktuelt å tilby rekrutteringsdommer kurs? Kan da benyttes av kretsen. 

39/18 Status turneringer.  

Lyngdal cup: G11 (2 lag), J11, G12, G13 og G14.(er fakturert egenandeler) 

Er påmeldt 53 spillere i år, mot 108 i 2017! 

Sandarcupen: J14 (er fakturert) og J19  (venter på informasjon for å kunne fakturere) 

Kategat cup: G15 (er fakturert) 

Skaw cup: G19, venter på informasjonen for å kunne fakturere)  

Lindesnes cup: G10 og J10? (ikke fått søknad enda) 
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40/18 Fotografering.  

Fotografering gjennomført, gikk godt.  

41/18 Økonomi. 

Pr april er vi kr 72 922 i pluss i forhold til budsjett. Vi har to draktsett som ikke er levert enda, 

så dette vil nok påvirke denne summen. 

42/18 Keepercamp. 

22 – 23 september 2018 blir det Keepercamp på Varhaug, Dag reklamerer for dette internt. 

 

43/18 Diverse:  

Neste A-kamp. Torsdag 14 juni kl 19:00. Tone, Magnus og Silje stiller. Silje ordner speaker. Dag 

snakker med Eva angående vipps, spesifisere varene i fotball kiosken. Må ha kalkulator tilgjengelig til 

kiosk jentene, Silje ordner dette 

Innkjøp av mål: Er kjøpt inn nok 3'er mål. Er nok av de andre typene. 

Målnett til 3' er målene er klar, Silje ordner folk som kan gjøre dette. 

Patent på 3-er banerne, faller lett fra hverandre, Jan Christian er på saken. Målene velter når ungene 

henger seg i dem, Jan Christian tar dette med leverandøren. 

Ferdighetsmerkedag 16 juni kl 09:00 – 12:00. Må ha nok voksne til dette (også foreldre), be om 

påmelding på Facebook.Dag informerer på Facebook. Magnus og Ola stiller på dette.  

 

Neste møte: 16 august kl 18:30 

 

 

Dag Madland                  Ola Sandsbråten                      Alf Magne Midttun 

 

Silje Skretting                 Magnus Skrettingland              Tone Hovland 


