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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

2 

Dato/ tid: 

13/2-2019 18:00 

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: 

 

 

07/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

08/19 Gjennomgang av siste referat. 

09/19 Økonomi 

Dag sjekker opp med Eva ifht kiosk inntekter januar. Er ca 9000 kr i pluss ifht budsjett 

10/19 Status utstyr for 2019. Ansv.Silje 

Skal sjekke drakter etter styremøte og legge inn bestilling for 2019 seseongen. 

11/19 Turneringer 2019.  

Felles påmelding til Grønt gras 2019 til Tone, påmeldingsfrist 10/3. 

12/19 Status påmeldinger lag.  

Påmeldingsfrist for 8 –12 år er 25/2 og frist for  6 – 7 år er 1/3 

13/19 Informasjon A-lag status.Utstyr/spillerstall 

De fleste har skrevet under på spilleavtalen, regner med at alle kommer til å gjøre dette.  

14/19 Fotballskule. UKS&E.  

Vi har inngått avtale med UKS&E, Jan Christian jobber med å få sponsor. 

15/19 Akademi 

Jæren Youth Soccer Academy(JYSA) er er fotballakademi for barn mellom 10 – 13 år som 

skal ledes av utdannede og kursede trenere som ønsker å skape kvalitet og glede i 
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treningen. Trening to ganger i måneden hos Varhaug Idrettslag, egenandel 200 kr/mnd. 

Navnet kan endres dersom det inngås en sponsoravtale. 

16/19 Oppdatering av vil.no 

Tone oppdaterer trener /lagleder for 2019 og sender til Eva. 

17/19 Lagledermøte våren 2019 

Møtet blir onsdag 3 april klokken 19:00 på sosialt rom. 

 

18/19 Diverse 

Treningstider – Har hatt treningstidmøte, det var vellykket. 

Lys/Gjerde - Elektrofag Jæren har oppgradert lys på treningsbanen og parkeringsplassen. 

Gjerde kommer ved aktivitetsparken og fra tribunen og bort til JSA 

Sonemøte - Presentasjonen fra sonemøte barnefotball ligger nå ute på nettet. Magnus legger 

ut lenken på trener/oppmann siden på Facebook. 

Jærmesse turnering – 29 august til 1 september. Turneringen er gratis, oppfordrer komiteen 

til å få denne turneringen publisert 

Kampskilt – Blir ferdigtrykket plakat ved heimekamp, nede i sentrum og oppe ved Iden 

Dommere til sesongen –Kretsen stiller ikke alltid med dommere til ungdomfotball (13 – 14 

år), VIL har litt lite dommere selv. Er det mulighet for at spillere på A laget kan dømme? Ola 

tar kontakt med Svein Ødegård om det er noen som kan dømme, erstatning for annen 

dugnad! 

 

Neste møte: 20 mars kl 18:00. 

 

Dag Madland                   Ola Sandsbråten                     Silje Skretting 

 

Tone Hovland                  Magnus Skrettingland             Alf Magne Midttun  

 


