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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

6 

Dato/ tid: 

16.08.2018 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: 

 

 

44/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

45/18 Gjennomgang av siste referat 

46/18 Fotballskulen. Evaluering. 

Det var gode instruktører, og ungene var delt inn i små grupper, dette var vellykket. Fått 

gode tilbakemeldinger fra foreldre. Det er en fordel å ha det i helg, lettere å få gode 

instruktører. 

Det var ikke nok T – skjorter til alle ungene og instruktørene første dagen. 

Er det på tide å tenke noe nytt til neste år? Magnus sjekker opp med Ajax fotballskule og 

andre. 

47/18 Status treningstider/Kampoppsett/Dommeroppsett.  

Kamp/Dommeroppsett: Er sendt ut nytt oppsett, er i gang med å korrigere dette, etter 

tilbakemeldinger. 

Treningstider: J19 ønsker å trene mandager og onsdager kl 18:30 – 20:00, slik at det 

kommer minst mulig i konflikt med håndballen. Magnus jobber med dette. 

48/18 Fotografering. Status og arbeidet vidare. 

Hva gjør vi med bildene? Skulle vi ha fått bestilt lagbildene og hengt opp i en av hallene? Det 

hadde vert kjekt  for ungene å hengt på veggen på Iden. Dag sjekker dette opp. 

49/18 Status dugnad.  

Alt i rute til Jærmessa, Alf Magne har gjort en god jobb. 
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50/18 Økonomi. 

66 979 kr i pluss til og med juli i år. 

51/18 Keepercamp. 

22 - 23 september kl 10:00 – 14:00, aldersgruppe 9 – 16 år 

52/18 Turneringer 2019 

Diskutere hovedturnering til neste år på høstens trener/lagleder møte. 

53/18 Diverse:  

Neste A-kamp. Må komme igang med Kiosksalget ca 20 minutt før kampstart. Vi fortsetter med salg 

av lapper. Foreslår grilling 17/8. Dag kjøper trådløs mikrofon, kan brukes i pausen. 

Filming A-kamper: Lars Kydland kan filme A – kampene fast. 

3-er mål, Silje og Alf Magne sjekker opp mangler ved 3` er mål og baner. 

Vanningsanlegg: Fått tilbakemelding om tørr bane, Jan Christian sjekker opp ifht vanningsanlegg.  

Kiosk: Eva lurte på om vi skulle bruke IZettel noe før Jærmessa, det skal vi. Alf Magne gir 

tilbakemelding om dette. 

 Anlegget: Ønsker oppgradering på gjerdene rundt hovedbanen, Magnus forhører seg om dette. 

Ferdighetsmerke: Var ca 30 stk på forrige samling. Bør ha en gang til før sesongen er over, satser på 

lørdag 8 september. Dag publiserer på facebook, Magnus finner noen som kan ta ansvar for dette 

arrngementet. Bør ha en felles utdelingsfest for å gjøre ekstra stas på ungene som har klart det. 

 

Neste møte: Mandag 24 september kl 18:30 

 

 

 

Dag Madland                 Magnus Skrettingland                   Alf Magne Midttun 

 

Silje Skretting                 Ola Sandsbråten                          Tone Hovland 

 


