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Dato: 
 

20.09.2021 

Agenda: 
 

Styremøte Fotballgruppa 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent: 
Maren-Kristin Sæbø 

Tid: 

19:00 
 

Sted: 

Varhaug  

Medvirkende: 

 

Frode Dahl, Magnus Skrettingland, Sara 

Tjelmeland, Sjur Grindstuen, Maren-Kristin 

Sæbø, Solfrid Anita Kydland. 
 

Fraværende: 
Sjur Grindstuen deler av møtet. 

 

33/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

34/21 Gjennomgang av siste referat. 

Gjennomgått 

35/21 Økonomi  

Gjennomgått.  

36/21 Støtte til sosial aktivitet  

Frode snakker med Hovedstyre om forflytting av poster i budsjettet.   

Vi ønsker å ta for oss hvert lag og se på hvor mange spillere det er på hver lag. Og da 

fordele potten med penger ut til lagene slik at hvert enkelt lag kan bruke de i år på en 

avslutning for sesongen.  

37/21 Aktiviteter rundt a-lags kamper 

Styret har fordelt oppgaver seg imellom med ansvarsområder for herrene sine a-lags 

kamper.  

Styret er også av den oppfatning at opplegg rundt a-lagene sine kamper er ikke en ren 

styresak. Styret har ansvaret for det inntektsbringende og legge til rette for gode rammer 

rundt kampene. Utover det så ligger mye opp til hvert enkelt lag for hvordan kamper og 

opplegget rundt kampen gjennomføres. 
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38/21 Ressursperson for fotballen 

Hovedstyret har sett på muligheten for å gi oss økonomiske midler til å ansette en 

ressursperson for fotballen.  

Vi ønsker en person som kan utvikle en grundig sportslig plan og integrere denne ut i 

fotballgruppa over tid. 

En ressursperson for fotballen skal kunne være; 

- En som tar tak i hvordan vi driver 

- En som skal utvikle Varhaug IL sin sportsplan innen fotballen.  

- En som følger opp trenerne og veileder og får trenere til å ta ulike kurs og 

kompetansehevinger.  

- En som følger opp med Vikings trenerløfte. 

- En som har eller på sikt kan ta trenerveileder utdannelse.  

Vi ønsker å lyse ut stillingen på Finn.no for at folk kan søke på den, og at vi ikke gir stillingen 

til noen. Vi i fotballstyret skal ansette, men representant fra hovedstyret kan delta på 

prosessen.  

Administrasjon blir forespurt om de kan formulere en utlysningstekst for oss som oversendes 

til hovedstyret for godkjenning. 

 

39/21 Trenerløftet, utviklingsdag og miniseminar 

Frode snakker med trenerne til 10 og 11 åringene om de er interesserte i en miniseminar 

med Viking. Forslag til dato – 4,6 eller 7 oktober. Frode sender forslag til trenerne og samler 

opp og sjekker når det passer best.  

Utviklingsdag – 31 oktober eller 21 november. Legger opp til en søndag for å få flest mulig 

folk.  

40/21 Dame- og jentefotball på Varhaug 

Vi må ut med informasjon om damelaget. Vi ser på muligheten å få inn Jærbladet og lager en 

reportasje. 

Lage en reportasje om hvem de er og når de har treninger, og at alle er velkomne. For at folk 

skal vite om de og om tilbudet de har. Hører med trenerne til de kullene som har mistet 

mange spillere nå i senere tid for å samle tråder.  

Tilby trenerne kurs for å opprettholde motivasjonen hos trenere og samtidig tilføre ny 

kunnskap og erfaring inn i spillergruppa for spillerne. 
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Diverse:  

Samarbeidsmøte med lokale klubber 

- Magnus og Frode var på møte på Vigrestad. Her drøftet de hvordan det hadde gått 

med klubbene I koronaen. Ønsker blant annet et samarbeid på damesiden. Vi skal ha 

nytt møte I november og diskutere dette enda mer, og ta en oppsamling for hvordan 

det ligger an.  

- Serie for 6 og 7 åringer internt I Hå. Det har vært dialog med kretsen og de er også 

positive til dette. Men når de blir 8 tar kretsen over.  

- Vigrestad ønsker å slå oss sammen for å se på en turnering for ungdom. Reise 

gjennom anleggene osv. Tanken er god. Men vi ønsker å prioritere og gjennomføre 

JærmesseCupen først.  Dersom dette blir ønsker vi en turnering før sesongen. Vi 

backer Vigrestad opp I denne saken dersom det passer for oss.  

Samspill mellom håndballen og fotballen 

- Offisielle kamper må gå forran ulike arrangemang.  

- Vi må bli flinkere til å kommunisere laga I mellom.  

- Frode legger ut en info på facebook og oppfordrer til bedre kommunikasjon mtp 

kamper og arrangement mellom håndball og fotballen. Sender innlegget til Beate 

Bratland for å oppfordre til det samme på håndballen.  

Kamp- oppsett 

- Sjur sender dette til Ann Helen slik at hu kan legge dette ut på VIL.no slik at det blir 

tilgjengelig for alle.  

 

Årshjul 

Gjennomgått  

Diplomer til barnefotballen – Vi venter på mail fra kretskontoret med hvor mange vi trenger.  

 

Gjennomgangav innkommene mail  

- Vi ser på dette selv, og tar kontakt med Frode ved spørsmål. 

 

 


