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Dato: 
 

26.10.2021 

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: 
Solfrid 

 

42/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

43/21 Gjennomgang av siste referat. 

Gjennomgått 

Vi ønska å gi støtte til en sosial avslutning til laga, men hovedstyret ønsket ikke det så vi ser 

på å heller bruke litt penger på en kick off etter jul.  

 

44/21 Økonomi  

Gjennomgått 

Kiosken er budsjettert til 60.000kr september. Dette er budsjettert til jærmessecup, derfor så 

høyt. Vi har solgt i kiosken for 15.000kr i september og en vanlig måned har vi budsjettert til 

10.000. I og med at jærmessecupen ble avlyst ligger vi egentlig 5000kr over vanlig budsjett.  

45/21 Avslutninger av årets sesong 

Ungdomsfotball: G13-G19 – J13 - J19 

Mandag 29. November kl 1800 - Ønsker avslutning på ungdomslaga. Med utdeling av  

innsatspokaler.  

Må sende inn liste til JC med navn på innsatspokaler.  

Trenerne må komme med navn.  
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Barnefotball:  

Frode sjekker opp i om laga ønsker diplomer.  

Tilbyr laga den vanlige avslutningen med pølse og saft. 

46/21 Rent IL 

Utsatt til neste møte. 

47/21 Utstyrspakker for trenere 2022 

Vi ønsker å gi alle trenere ny langjakke, ny collegegenser grønn og tskjorte  

Legge det inn som en “start pakke” - hvor de får utstyret coachjakke, collegegenser og 

tskjorte. Formalisere at vi har pakker. Dette skal planlegges inn i budsjettet som skal lagest i 

desember. 

48/21 Sammenslåing av lag internt og utover egen klubb 

Jentemøte og guttemøte tidlig for å se på hvor mange spillere laga har. Avklare om mulighet 

til å låne spillere til kamp oppover og nedover, eventuelt på tvers av klubber. Avklare 

mulighet for å hospitere mellom laga.  

Diskutere dette på trener og oppmansmøte sammen med trenerne. 

49/21 Trenerløfte 

Vi ønsker å sjekke muligheten for fellestreninger for 7-9åringer sammen med trenerløftet på 

tvers og både jenter og gutter. Frode tar kontakt med trenerne og forklarer tanken. 

Fellestreninger mandager sammen med Trenerløftet.  

50/21 Trener og oppmansmøte 

Hvem er med neste år, oppsumering.  

Diskutere sammenslåing av lag internt.  

Trener og oppmansmøte etter Ungdomsfotball avslutning 29. November i sosialt rom. 

Informere om ferdighetsmerker.  - Informere om at å arrangere turneringer sjøl er bra. 

 

 

Diverse:  

Innlevering av drakter 

- Gi beskjed til trenerne at de må samle inn drakter og levere desse inn på trener og 

oppmansmøtet - Når vi gir beskjed om trener og oppmansmøtet, nevn at de må 
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levere inn draktene denne dagen. De som skal på turnering senere tar kontakt for 

egne avtaler 

Innsatspokaler 

- 13 og opp til og med Alag.– Gi beskjed til trenerne at de må komme med liste INNEN 

1. november.  

Premier for j6  

- Spør på huset om det ligger noe medaljer ol. Som eventuelt kan deles ut. Men vi 

kjøper ikke inn noe ekstra pokaler til 1 lag.  

Dommere til neste år 

- Gi de et alternativ til dømming - kiosk og andre dugnader. Gi de som ønsker å 

dømme flere kamper I steden for å pålegge de som ikke ønsker å dømme kamper.  

Årshjul 

- Gjennomgått.  

Gjennomgangav innkommene mail 

- Gjennomgått 

Vi kaller inn til samarbeidsmøte med klubber I nærområde - onsdag 24. november 

 


