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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

1 

Dato/ tid: 

21/1-2019 19:30 

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: 

 

 

01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/19 Gjennomgang av siste referat. 

03/19 Status utstyr for 2019.  

Silje sender ut en bestillingsliste for drakter og utstyr til alle lag for sesongen 2019. Silje 

bestiller drakter/utstyr før nytt styre overtar, pga lang leveringtid. 

04/19 Økonomi. Resultat 2018 og budsjett 2019 

49 859 kr i pluss i forhold til budsjettet 2018 

Dag og Eva har satt opp et forslag til budsjett 2019. Dag tar med seg innspill videre til Eva. 

05/19 Turneringer 2019.  

Grønt gras 27 – 28 april.  Tone ordner felles påmelding. 

Hovedturnering 10 –13 år. Styret har bestemt seg for Lyngdal cup, oppfordrer alle lag til å 

melde seg på denne turneringen 

Kategat cup: G14, J15 og G15 har tenkt seg på denne turneringen. Solfrid Kydland 

undersøker om det er interesse for felles buss. 

05/19 Oppsummering trenersituasjon 2019 

Ønsker å starte opp med Jenter 2006 (J13) igjen, har litt lite trenere. Skal trene i lag med 

Jenter 2007 (J12) som også har litt lite trenere.  
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06/19 Fotballskule. UKS&E.  

Dag har sjekket opp referanser, har bare fått gode tilbakemeldinger.  

UKS&E har anledning til å kjøre fotballskule 22 – 25 juni. Styret har ikke bestemt seg for 

denne fotballskulen, men jobber videre med saken. 

07/19 Diverse. 

Treningstid-møte. 29 januar kl 19:00 på sosialt rom. Magnus publiserer på Facebook. 

Innsatspokaler og diverse pokaler seniorfotball. Tone ordner bestilling. 

Sonesamlinger: Magnus oppdaterer hovedepost adresse inne på Fiks. 

Lars Kydland fortsetter å filme A laget i 2019 sesongen. Han filmer, redigerer og publiserer en 

oppsummering på vil.no.   

Dag undersøker ifht om det er mulighet for gjerde ved hovedtribunen. 

Status ungdomsfotball gutter: Stiller med G15 og G16 lag i 1.divisjon. Desse to laga skal trene 

sammen, Sasa er hovedtrener, men følger G16 på kamper. 

VIL buss er gratis, men sjåføren må ha kjørekort. 

 

Neste møte: 13/2 kl 18:00 

 

 

 

Dag Madland                   Magnus Skrettingland                        Silje Skretting 

 

Ola Sandsbråten              Tone Hovland                                    Alf Magne Midttun               


