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Møtereferat for: 

Fotballgruppa 

Møtenummer: 
9 

Dato/ tid 

15/10- 2019 kl 18:00 

Sted: 

Møterom JSA 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent: 

Tone Hovland 

Deltakere: 

Frode Dahl, Kenneth Skrettingland, Anne Håland, 

Hege Kverme, Ola Sandsbråten og Tone R. 

Hovland 

Fraværende: 

 

 

 

 

65/19 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

66/19 Gjennomgang av siste referat. 

67/19 Økonomi pr. September 2019. 

Ligger ann til 25 000 i pluss ifht budsjettet på slutten av året. 

68/19 Budsjett for 2020 

Når tallene foreligger for november så skal Frode, Hege og Anne setter seg ned med Jan 

Christian for å se på neste års budsjett. 

69/19 Dugnad – 17. mai veid opp mot Jærmesse 

Skal fotballen ha ansvar for vakter på jærmessa istedenfor 17. mai? Fotballen ønsker å 

fortsette med ansvaret for 17. mai, siden dette er en dugnad vi skal ha fast hvert år. Vi må 

begynne prosessen tidligere neste år, lettere å si ja dersom en får forespørsel i god tid.  

70/19 Forberedelse til Trener- oppmann møte 

Oppdaterte powerpoint, og fordelte oppgaver. 

71/19 Trenerløftet ved Viking FK. 

Viking ønsker å samarbeide med lokale klubber. Trener fra Viking kommer ut en gang i uken 

for å delta på treninger, være med å planlegge og evaluere treningsøkter. Trenerløftet 
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fokuserer på å løfte trenere i aldersgruppen 7 til 9 år.  

Styret har fått et tilbud om en pakke som koster 25 000 i året, med mer innhold, men da 

følger ikke nødvendigvis trenerløftet med. Dersom vi kan få dette inkludert, så er styret 

positivt til dette. Frode har dialogen videre. 

72/19 Fotballturnering på Jærmessa 

Tar denne opp på neste møte. 

51/19 Dommerkabalen 

Anne har laget en annonse for å verve ungdommer og voksne til å ta 

rekkruteringsdommerkurset. Denne blir publisert på vil.no og Facebook (trener/oppmann) 

 

Diverse:  

Årshjul 

Inkomne mailer; gjennomgang. 

Brannrunde – Anne snakker med Jan Christian, ifht til å ta dette på trener/oppmann møtet 

13/11 - 19. 

Herre A – laget: Kake til 150 mann er bestilt til siste hjemmekamp hos Spar.  

 

Neste møte: 21/11 kl 18:00 

 

 

 

Frode Dahl                         Kenneth Skrettingland                   Hege Kverme 

 

Tone Hovland                    Ola Sandsbråten                            Anne Håland                         

 

 

 


