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Dato: 
08.07.21 

Agenda: 
 

Styremøte Fotballgruppa 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent:  

Tid: 

18:00 
 

Sted: 

Varhaug  

Medvirkende: 

 

Frode Dahl, Magnus Skrettingland, Sara 

Tjelmeland, Sjur Grindstuen, Maren-Kristin 

Sæbø, Solfrid Anita Kydland. 
 

Fraværende:  

 

27/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

28/21 Gjennomgang av siste referat. 

Gjennomgått 

29/21 Økonomi  

Gjennomgått.  

30/21 Utstyrspakker a-lag 

Vi har laget et forslag hvor nye spillere skal få utstyr slik at de har det samme som de gamle 

spillerne har, også ønsker vi at alle spillerne skal få t-skjorte. Frode sender forslag til 

trenerne. 

31/21 Økonomisk støtte til turneringer 

Vi har diskutert i styret, og kommet frem til at vi har regnet feil. Ordlyden i retningslinjene er 

misvisende og vi har kommet frem til at i år blir egenandelen på Lindesnescup på 500kr. Vi 

sender kontra mail til Åse hvor vi legger fram at hver spiller skal betale 500kr i egenandel 

uansett tidligere egenandel.  

Vi har blitt enige om at de 4000kr skal kun dekkes ved større cuper som Norway, Gothia og 

lignende. Vi vil fra nå bare dekke påmeldingavgift og inntil 2 trenere på hvert lag. 

32/21 Evaluering av fotballskolen 2021 
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Vi har fullt ut evalueringsskjema og sendt tilbake til Viking.  

Kjempe grei fotballskole når vi år måtte ha det slik som vi måtte. Vi ønsker utenlandsk 

fotballskole neste år, men Viking var et godt alternativ og dersom vi er nødt til å ha norsk 

fotballskole igjen velger vi greit Viking sin.  

 

Diverse:  

100 000 kr fra Hovedstyret til å forhindre frafall og skape motivasjon. 

- Legger ut på trener oppmannsiden på Facebook og sjekker forslag fra trenerne.  

Signert Vikingdrakt 

- Forslag: Vi ønsker å trekke en spiller blandt de som møter opp på avslutning for 

ungdomsfotballen som får en signert Vikingdrakt.  

Kamp/dommeroppsett hausten 

- Magnus legger ut på facebook at trenere/lagledere må komme med kamper og 

endringer så kjapt som muligt.  

Utgifter overganger 

- Utgifter vil øke pågrunnav tilbakefallende overganger.  

Jærmessecup 

- 9 august – nytt jærmessecup møte. Alle fra styret som kan møter.  

Obos cup A-lag 

- Legge inn 2 nye kamper til herrene I kampoppsettet. 8 og 13 august.  

Plakater A-lag 

- Magnus spør Kenneth og Alf Magne. Skaffe plakater til damene og.  

Møte med gruppene 30. August. 

- Kl. 1930. Gjennomgått mail om innkalling. 

 

 

Årshjul 

- Gjennomgått 
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Gjennomgangav innkommene mail - Fint viss folk lese mailane før møte 

- Gjennomgått 

Kretsdommerkurs 

- I starten av august må vi få til et kretsdommerkurs.  

 

 

 

 

 


