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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 

7 

Dato/ tid 

26/8 - 2019 kl 18:00 

Sted: 

Møterom JSA 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Frode Dahl, Kenneth Skrettingland, Hege Kverme 

og Tone R. Hovland 

Fraværende: 

Anne Håland og Ola Såndsbråten 

 

46/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

47/19 Gjennomgang av siste referat. 

Kommentar: Neste styremøte skal vi sette en dato for når vi skal revidere handlingsplanen til 

fotballen 

48/19 Økonomi pr. juli 2019. 

Har et resultat på kr 30 000 bedre enn budsjettert. Prognosen viser at ved årsslutt så blir det 

ca 24 000 kr i minus. Det har vert mer dommerutgifter i år pga 3 av 4 klubbdommere har gitt 

seg. 

49/19 Trenerkabal for A - laget neste sesong. 

Ha samtaler med trener teamet  (trenere og lagledere) for å høre om tanker rundt neste 

sesong. Frode og Kenneth følger opp dette. 

50/19 Keepercamp ved Rogaland keeperskole 

Helgen 7 – 8 september 2019, blir for kort frist til å klare å arrangere dette. Frode sender en 

mail for å høre om det lar seg gjøre å arrangere keepercamp til våren 2020. 

51/19 Dommerkabal, etter at 3 av 4 voksne dommere har gitt seg. Hvilke tiltak må vi ta 

for å være bedre rustet?  

Bør rekrutere nye dommere innad i klubben, tilby rekrutteringsdommer kurs? Må være 15 år 

for å ta dette kurset.Trenere fra G/J 15 og eldre, bør forhøre seg blandt sine spillere om det 

er interesse for dette. For å dømme 14 år og oppover er det krav om at klubb dommeren må 

ha rekrutteringsdommerkurs. Kenneth tar kontakt med Magnus Skrettingland for å høre om 
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det kan være intresse blandt spillere på B – laget. 

52/19 NFF fotballlederkurs. 

Blir arrangert 1 - 2 november, Scandic Stavanger Forus Hotel, kl 16:30 fredag og avsluttes kl 

16:00  lørdag, søknadsfrist 16/9. Det  er ingen i fotballstyret som har anledning til å delta på 

dette. 

53/19 Skade på A – lags spiller. 

Skadeskjema ifht idrettsskade finn en inne på nettet. Dette fylles ut av den skadede, som 

kontaktperson må det være foresatte dersom personen er under 18 år. Det bør ligge inne en 

link på vil.no, Frode tar kontakt med Jan Christian. 

54/19 Kontrakt med Roger Eskeland 

Det er ikke utarbeidet en arbeidskontrakt for Roger Eskeland, dette bør vi få på plass. Frode 

tar kontakt med Taksdal i første omgang. 

 

Diverse 

Teknikkmerke/minimerke: 

All informasjon angående dette ligg inne på NNF sine sider, frist for å melde inn til kretsen er 

31/10 - 19. 

Minimerke (6-9 år) det er en løype som skal gjennomføres. Kan med fordel gjøre dette inne i 

hallen, dersom ledig kapasitet, for da kan en merke løypen med kritt. 

Teknikkmerke: Forskjellige øveler som skal utføres, det kan være en fordel å implementere 

dette inn i treningen. En trener kan godkjenne om en har klart kravet. 

Bør få til en teknikkmerkedag 7 september kl 10:00 – 12:00. Hvert lag melder på antall 

spillere, og må stille med 1 – 2 trenere på selve dagen. Melder seg på med en kommentar til 

Facebook innlegget. 

Trener:  

Øyvind Hovland, 19 år, ønsker å trene et fotballlag på Varhaug. Dette er vi positive til i 

forballstyret, Frode følger opp denne saken. 

Avslutning siste hjemmekamp 1/11. 

Fotballgruppen sponser kake til publikum som takk for god støtte gjennom sesongen.  
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Årshjul 

 

Neste møte: 30/9 kl 18:00 møterom JSA 

 

 

 

Frode Dahl                Kenneth Skrettingland             Tone Hovland 

 

Hege Kverme            Ola Sandsbråten                      Anne Håland 

 

 


