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Møtereferat for: 

Fotballgruppen 

Møtenummer: 

4 

Dato/ tid: 

11/4 - 19 

Sted: 

Kafeen 

Møteleder: 

Anne Håland 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Kenneth Skrettingland, Ola Sandsbråten, Anne 

Håland, Hege Kverme, Tone Hovland 

Fraværende: 

 

 

23/19:Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ble ikke sent ut saksliste på forhånd. Har vert leder sitt ansvar, og Tone hadde problemer med 

sharepoint. 

24/19: Gjennomgang av siste referat. 

25/19: Økonomi 

Vi ligger godt i rute ifht budsjett. Prognosen for året er at vi skal ende opp ca 30 000 under budsjett. 

AH akademiet: Utstyret vil bli en utgift på utstyrsbudsjettet, men vil få inn penger når betalingsavtalene 

starter opp. 

26/19 Turneringer 

Ønsker en tilbakemelding fra Hovedstyret angående hva en regional turnering er, med tanke på at 

Urædd supercup ble godkjent i hovedstyret. (hadde fått avslag av fotballstyret). 

G15 ønsker å låne en Voll spiller i sommer. Voll må signere på et skjema ifht hospitering slik at 

forsikringen er i orden. Hege sjekker opp mot kretsen angående retningslinjer.  

27/19 Materialforvalter 

Alle drakter er levert. Har bestilt nye fotballer til B – laget. Mangler medisinskrin, bestilt 6 stk.  

28/19 Oppfølging etter trener/lagledermøtet 

Ola melder inn til kretsen de nye banene slik at det stemmer på min fotball. 

Fester til 3èr banen er på gang, men vil ta litt tid. 

Ferdighetsmerker: Ligger inne i årshjulet for mai, arrangere en felles dag for dette. 

Garderober på kampdager: Oppfordre trenere til å sjekke om det er kampdag, og dermed finne 

alternative garderober til bruk under trening. De nye fotballgarderobene i gamle hallen er reservert til 

lag som har kamp. Kenneth legg ut på Facebook. 
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29/19 Fotballskulen 

Kenneth Skrettingland sitter i komite sammen med ; Jan Christian Vasshus, Jane Helen Jelsa, Åse 

Dubland og Magnus Skrettingland.  

Kenneth forhører seg med Jan Christian om mulighet for å få publisert på nabo klubbenes nettside. 

30/19 Kamp/dommeroppsett 

Blir kontinuerlig oppdatert.  

Mangler dommere til å dømme de yngste ungdomslagene, er flere dommere som har gitt seg. Styret 

er enig i at dette er noe B – laget kan bidra med, så sant det ikke kolliderer med egne kamper. Ola tar 

kontakt med Magnus Skrettingland. 

 

Diverse 

Når ny leder er på plass må han/hun ha et møte med administrasjonen og A – laget. 

Årsjul: Keepertrening: De eldste keeperne har tilbud, når Roger Eskeland er innom A – laget.  

           Styrtet bør se på om det går å få til egen keeper trening for spillere fra 10 års alderen og eldre. 

 

Neste møte 

9/5 kl 18:30 møterom JSA 

 

 

 

Ola Sandsbråten                           Anne Håland                            Kenneth Skrettingland 

 

Hege Thomassen Kverme            Tone Hovland 

 

 


