
       
 

 

  
Møtereferat for:  
Fotballgruppa  

Møtenummer:  
8  

Dato/ tid  
30/09- 2019 kl 19:00  

Sted:  
Møterom JSA  

Møteleder:  
Frode Dahl  

Referent:  
Tone Hovland  

Deltakere:  
Frode Dahl, Kenneth Skrettingland, Anne Håland, 
Hege Kverme og Tone R. Hovland  

Fraværende:  
Ola Sandsbråten  

  
  
55/19 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 
56/19 Gjennomgang av siste referat.  
Kommentar til dommerkabalen; Hvordan rekruttere nye dommere? Kenneth sjekker med kretsen for 
innspill. Vi ønsker å legge ut en sak på vil.no hvor vi søker etter nye klubb dommere,  Anne lager et 
forslag til “annonse” .  
Teknikkmerkedag: Ble gjennomført, bør nok prøve å gjennomføre dette før sommerferien til nese år.  
 
57/19 Økonomi pr. August 2019.  
Årsprognosen viser at fotballen vil ligge ca 5000 over budsjett.  
 
58/19 NFF Rogaland – kvalitetsklubbprosjektet  
Varhaug har ikke deltatt på dette før, det er 450 klubber på landsbasis som deltar. Det er 20 kriterier 
som må bli godkjent for å bli sertifisert. Er dette noe vi ønsker å delta på? Det er ganske mye arbeid 
som må legges ned for å oppnå dette, og er det aktuelt for en breddeklubb? Vi bør finne ut om det er 
andre breddeklubber i nærheten som er med på dette prosjektet og hvilke erfaringer de har. Frode 
sender en mail til Geir Støle.  
 
59/19 Søknad om investering i videokamera - Veo fotball  
Skal brukes under trening for å analysere treningen, kan brukes uten egen kameramann. Det er en 
ganske stor kostnad for innkjøp av dette (1199 euro for kamera), krever også et månedlig beløp 
på ca 40 euro per måned. Dette er et stort beløp som vi i fotballstyret ikke ser oss råd til.  
 
60/19 Diplomer for avsluttet sesong – yngre lag.  
Kenneth tar kontakt med kretsen om dei har diplomer for barnefotball, som kan leveres ut ved 
sesongslutt. Dersom det er slike diplomer tilgjengelige så legg vi ut en forespørsel på trener/oppmann 
siden for å spør om noen er intresert  
 
61/19 Avslutning ungdomsfotball – utdeling av innsatspokal & pizza  
Avslutning blir 13/11 klokken 18:00 i gamle salen, etterfulgt av trener/oppmann møte. Salen er opptatt, 
Anne tar opp saken med Åse for å sjekke opp om det går å få låne salen fra kl 17:00 - 21:00.  
 
62/19 Dugnad – 17. mai veid opp mot Jærmesse  
Tar denne saken opp på neste styremøte.  
 
63/19 Klage fra G10 vedr. Påmeldingsavgift Lindesnes Cup.  
Styret har sett på saken og gir en tilbakemelding til G10.  
 
64/19 Kartlegging av kostnader i fotballen (NIF)  
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I samarbeid med NFF gjennomføres en spørreundersøkelse som kartlegger kostnader ved deltakelse 
i fotball for årgang 2010 (9 åringer) og årgang 2004 (15 åringer) for 2019 sesongen. Hege og Anne 
ordner dette, da det må gjøres for begge årsklasser samtidig.  
  
Diverse:   
 
Årshjul  
Påbygg tribune og tilhørende utstyrsbod. Ref. Møtereferat hovedstyret.   
Fotballen trenger utstyrsboder, det er ganske upraktisk der hvor utstyret oppbevares nå.  
Keeperskole Vigrestad: Har fått invitasjon til å delta på keeperskule 19 – 20 oktober. Legger ut denne 
forespørselen på trener/oppmann siden på Facebook, fotballgruppen dekker 50% av utgiften. Det må 
være dedikerte keepere som melder seg på.  
Rutiner ved påmelding til turnering: Regy turnering og nå senest Havdurknottenen krever nå betaling 
ved påmelding. Til nå har trenere lagt ut for turnering og fått etterbetalt, men dette er ikke helt optimalt. 
Har vært i kontakt med Åse Dubland, og trenere kan avtale med henne, slik at dei tar påmelding ilag, 
slik at en slipper å bruke sitt eget kort.  
Samarbeid med håndball: Alf Våland var med fra håndballstyret. Viktig med dialog mellom 
håndballtrenere og fotballtrener på trinnet. Tilpasning frem til haustferien fra håndballen sin side, og på 
våren må fotballen ta hensyn til håndballen. Den idretten som har avsluttende sesong skal ha første 
prioritet.    
Brannrunde: Styret har ansvar for å informere trenere i forhold til brannvern på anlegget. Vi sender en 
forespørsel til Jan Christian om det er noen som kan komme å ta dette på trener/oppmann møtet 
13/11.  
  
Neste møte 15 oktober klokken 18:00, møterom JSA  
  
  
  
Frode Dahl                           Kenneth Skrettingland                   Anne Håland  
  
Hege Kverme                      Tone Hovland                                Ola Sandsbråten  
  
  
  
  
 

 

 


