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Dato: 
21.05.21 

Agenda: 
 

Styremøte Fotballgruppa 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent: 
Maren-Kristin Sæbø 

Tid: 

18:00 
 

Sted: 

Varhaug  

Medvirkende: 

 

Frode Dahl, Magnus Skrettingland, Sara 

Tjelmeland, Sjur Grindstuen, Maren-Kristin 

Sæbø, Solfrid Anita Kydland. 
 

Fraværende: 
Sara Tjelmeland 

 

21/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

22/21 Gjennomgang av siste referat. 

Gjennomgått.  

23/21 Økonomi  

Gjennomgått, Fortsatt restriksjoner som setter begrensninger for inntekter. Samtidig er også 

utgiftene redusert av samme grunn.  

24/21 Fotballskole 2021 

Vi sjekker opp i forhold til inkluderingsfond, for å nå ut til alle. Frode snakker med Åse og Jan 

Chistian om dette.  

Vi håper å få hvertfall 50 påmeldte. Da gå vi i 0.  

25/21 Boikott Qatar Rogaland (Vikinghorden) 

Vikinghorden ønsker å boikotte VM i Qatar. Henvender seg til breddeklubbene og ønsker å 

få fram at fotball ikkje er penger til det rike på bekostning av menneskeliv og 

menneskerettighetene. De ønsker at breddeklubbene skal møte opp i fotballtinget og avgi 

stemme for å boikotte VM i Qatar.  

Vi støtter selvfølgelig alt som blir sakt som går på bekostning av menneskeliv og 

menneskerettigheter. Men vi ønsker ikke at Norge skal boikotte VM, da vi tenker at vi som 
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breddeklubb trenger et mesterskap og en glede med fotballen igjen. Da mesterskapet kan 

være en vending i det vonde breddeklubbene har vært igjennom nå.  

26/21 Jærmesse Cup 

Vi har gått igjennom og sett på arbeidsfordelingen og sett på hva fotballen har fått av ansvar.  

 

Diverse: 

Årshjul - Gjennomgått 

Gjennomgang av innkommende mail - Gjennomgått 

Utstyrspakker a-lag - Frode innhenter mer informasjon fra laga før me bestemmer noe.  

Ønske om åpne dører inn til toalettene på ettermiddagene: Fotballen ønsker at en av hallene 

hvert fall har åpne dører på ettermiddagen for at barna kan benytte toalettene. Vi har flere 

ganger måttet lånt bort brikker for å låse barn inn som må på do under/før/etter 

fotballkamper. Ønsker å kunne tilby både barn, foreldre og andre voksne toalett når det er 

kamper på anlegget.  

 

 

 

 


