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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 
7 

Dato/ tid: 

24/9-2018 18:30 

Sted: 
Møterom JSA 

Møteleder: 

Dag Madland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Silje Skretting, Dag Madland, Alf Magne Midttun, Ola 

Sandsbråten og Tone R. Hovland 

Fraværende: 

Magnus Skrettingland 

 

 

54/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

55/18 Gjennomgang av siste referat 

56/18 Turnering 2019. Informasjon fra komiteen og diskusjon om sluttspel for 12-

åringer. 

Turnering for aldersgruppen 12 – 15 år, 9`er fotball. Forslag fra komiteen om at det kun er 

mulig å melde på ett lag per klubb. Kommentar fra styret er at dette kan oppfattes som om vi 

prøver å spisse turneringen. Argumentet for dette forslaget er at en da ikke får for mange 

påmeldte lag, med tanke på kapasiteten på ettermiddag/kveld.  

Bør kanskje formulere det slik at hver klubb er garantert et lag, men med mulighet for flere 

lag dersom vi har kapasitet. 

Bør vi åpne opp for sluttspill for 12 - åringer? Det er vanlig med sluttspill fra 13 år, 

ungdomsfotball. Styret tenker at dersom 12 åringer fortsetter med 9`er fortball til neste år (er 

et prøveprosjekt i år), så er det naturlig at de kan være med på denne turneringen, også 

sluttspill. 

30 april –1 mai er et dårlig tidspunkt for turnering, bør finne et annet alternativ. 

57/18 Trener-/oppmannsmøte og avslutning ungdomsfotball 

7 november kl 18:00 avslutning ungdomsfotball og kl 19:00 trener/oppmannsmøte på 

Varhaug skule, Magnus reservere lokalene. 

58/18 Økonomi 

Er per 31 august 101 971 i pluss. 
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59/18 Tegninger 2.etasje tribune 

Kommentarer til tegninger: Blir det lagt inn vann i bygget, både kiosk og 2 etasje? Bør det 

være et toalett i 2 etasje, med tanke på utleie? Fast lydanlegg for innvendig og utvendig 

tribune og mot banen. 

Speaker bod bør være på motsatt side,er mer midt på banen. Bør være karnapp løysning for 

å få bedre utsikt. Heve gulvet i speaker-bod for å bedre utsikt! 

60/18 Keeperskule evaluering. 

God tilbakemeldinger fra foreldre. Kan godt arrangere en keeperskule neste år også. 19 stk 

påmeldt, 9 fra VIL. 

61/18 Diverse: 

Årshjul: 

Dag tar en runde med A-lags teamet, med tanke på neste år. 

Dag forhører seg med Petter Dubland angående Vinterserie, lufte det med en 

spørreundersøkelse på Facebook siden? 

Magnus sender inn liste med ferdighetsmerker til kretsen. Invitere ungene til felles utdeling 

på A – lags kamp. 

Handball/Fotball sesong: Hovedregelen er at idretten som har sesong skal ha første prioritet. 

Håndball og fotball trenerene bør snakke sammen før en legger opp til kolliderende 

arrangement.  

 

Neste møte: 29 oktober kl 19:00  

 

 

Dag Madland                    Magnus Skrettingland                  Alf Magne Midttun 

 

 

Silje Skretting                    Ola Sandsbråten                         Tone Hovland 

 


