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Dato: 
 

05.04.2022 

Agenda: 
 

Styremøte Fotballgruppa 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent: 

Maren-Kristin Sæbø 

Tid: 

19:00 
 

Sted: 
JSA – Sosialt rom 

Medvirkende: 

 

Frode Dahl, Sjur Grindstuen, Maren-Kristin 

Sæbø, Solfrid Kydland, Magnus Skrettingland, 

Siri Marie Svardal Bø 

 
 

Fraværende:  

 

 

13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent. 

14/22 Konstituering av nytt styre 

Frode – Leder 

Sjur – Nestleder med ansvar for kampoppsett og dommere 

Maren - Sekretær, med ansvar for laglister og turneringer.  

Siri – Dugnadsansvarlig 

Magnus – Fiks og overgangsansvarlig 

Solfrid - Materialforvalter 

15/22 Gjennomgang av siste referat. 

Gjennomgått.  

16/22 Økonomi 

Vi har ikke fått noen rapporter enda. Men budsjettet har vi fått vedtatt. 80 tusen ned 
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fra innspilt budsjett. Dette går i buss til Herre A til Haugalandskampene og klær til 

trenere som vi har løst med å lage en trenerpakke som trenerne kan få kjøpt selv til 

en billig penge.  

• 17/22 Dugnader 2022 

JTR cup. - Vi vet ikke hva som kommer her av dugnader. Får beskjed av de 

når de nærmer seg. 

• Kiosksalg – onsdagskiosken. Det blir satt opp en liste med hvilke lag som skal 

stille til onsdagskiosk. Vi har fått en bod til kiosk som skal stå med K2 banen. 

Hver onsdag fra etter påsken. Husk å skriv “Hvem stiller fra dere på onsdag?” 

og få inn et navn.  

Sjekke opp i om det er mulig å tilby pølser i bua i onsdagskiosken.  

Snakke med JC om hvordan boda funker.  

• Kamper til Alag herrer.  

- 1-2-3 stk i kiosk og grilling eventuelt koking av pølser, koking av kaffe – ca 

6 kanner. Og samle inn Tippetips. Oppmøte 30 min før kampstart,  

- Vi gir dugnaden til juniorlaget. Det gis beskjed til trener/oppmann til 

juniorlaget med ansvar og tanken.  

- Styret fikser Jury til banens beste, kampprogram, speaker. Bestiller inn 

pølser ca 100 pølser til hver kamp dersom det skal grilles.  

- Plakater? Frode sjekker med Svein og Sven om de kan ordne dette selv.  

• 17 mai dugnad – Skaffe folk, pushe folk til å melde seg på dugnadsproff. Dette 

gjøres i samarbeid med hovedstyret/administrasjonen. 

• Vil-blad og programblad – Faste dugnad fordelt på Alaga.  

 

18/22 Dommere på hjemmekamper 

 * Lage liste med satser, lage skjema for registrering til dommerne og gi 

ut informasjon til de som skal dømme. Dommerkurs?  

Få foreldre til de som er for små til å ha facebook til å legge seg inn i 

facebookgruppa.  

Vi må sende ut skriv til trenere på facebook hvordan vi vil ha det. Sjur skriver et 

innlegg til facebooksida og informerer trenere og lagledere.  

- Få inn navn på spillere som kan dømme. Legg de til i facebooksida. Lage 
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skjema med navneliste og tlf nr på de som kan dømme. Gjør denne 

tilgjengelig for alle.  

- J11/12/13 kan og dømme 3 og 5 er kamper.  

- Dommerkurs skal bli bestilt 

 

- Et forslag på satser for aktive spillere over 13 år. 

5er kamp -  

- 7 er kamp – 50kr 

- 9er kamp – 75kr 

- 11er kamp – 100kr 

Voksne foreldre som dømmer gjer det på dugnad. 

Eventuelt intervaller hvor de samler opp 3 kamper og får betalt. Frode sjekker med 

Vigrestad, Nærbø, og Bryne hvilke satser de har, så diskuterer vi i facebookgruppa 

vår og blir enige om hvilke satser vi skal kjøre. Viktig at vi får dette ut til trenerene 

som skal informere spillerne sine om at de får “lønn” for å dømme.   

 

19/22 Fotografering 

Vi må skaffe laglister ASAP. Mtp tidskjema. Aldersbestemt egentlig. Men vi ønsker at 

seniorlaga også skal ta bildet. Så får vi delt ut skjema så fort vi får lister.  

20/22 Politiattest og taushetseklæring 

Vi sender ut en påminnelse til alle trener og lagledere om å fylle ut skjema og sende 

inn.  

21/22 Fotballskole 

Venter på svar fra Uwe Salvesen. Vi ønsker å ha Ajax fotballskole.  

22/22 Trenerpakker (utstyr) 

- JC kom med forslag på en utstyrspakke til trenerne. Pakken blir på ca 800kr. 

Vi ønsker at det skal stå TRENER bakpå. Bukse, windbreaker, Halfzip og 

tskorte. 

 

Diverse: 
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Årshjul 

Lagbilde til Aftenbladet- Frode sender beskjed til trenerne om at dersom de ønsker 

lagbilde til referatet som aftenbladet skriver fra hver kamp. Gjelder G/J13 og til og 

med senior.  

Gjennomgang av innkommende mail 

Maren K må snakke med JC om muligheten for turneringsøknadslink?  

Kompressor ved k2 banen? Sjekke me JC og eventuelt pensjonistene.  


