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Dato: 
 

12.05.2022 

Agenda: 
 

Styremøte Fotballgruppa 

Møteleder: 

Frode Dahl 

Referent: 

Frode Dahl 

Tid: 

19:00 
 

Sted: 
JSA – møterom 

Medvirkende: 

 

Frode Dahl, Sjur Grindstuen, Solfrid Kydland, 

Magnus Skrettingland, Siri Marie Svardal Bø 

 
 

Fraværende: 
 

Maren-Kristin Sæbø 

 

22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Gjennomgått og godkjent. 

23/22 Gjennomgang av siste referat. 

Gjennomgått og godkjent.  

24/22 Økonomi 

Tallene viser at vi ligger på budsjett på de fleste poster. Dommerhonorar kan være en 

post vi fort vil få merforbruk på sånn det er budsjettert. Dette da vi har glemt litt av 

behovet for dommere i treningskamper, samt at vi nå prøver ut en ordning for å gi 

honorar til klubbdommere i stedet for å tvinge på de dømming som dugnad. 

25/22 Fotballskole 

Holland Camp igjennom Owe Salvesen. Vil være 23. Og 24 juni. To hele dager med 4 

trenere der 3 av dem er ifra Nederland og Owe selv som fjerde trener. 

Ønskelig å ha inn en liten matøkt siste dagen som for eksempel pizzaservering fra 

Bankers Pizza. 

Usikkerhet rundt hvordan dette blir tatt i mot og hvor mange som melder seg på. Ned 

til 8 år er veldig ungt, men vi ønsker å gi de et tibud om aktivitet og motivere til å være 

med videre. Budsjettetert i år inntekt på 30 000 kr, men usikkert om dette er litt for 

høyt. To dagers fotballskole bør etter styrets mening koste kr. 1 000. 
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26/22 JTR Cup  

Egen komite på tvers av hele klubben som er på denne. Fotballen har fått gitte 

oppgaver som vi må se på fremover i forhold til fordeling av oppgaver. Blant annet 

det å skaffe dommere. Nytt møte i denne gruppa er 6. juni. Vi må avtale med senior 

og juniorlag for å få inn dommere tidlig. 

27/22 Dommerhonorar interne dommere 

Styret ønsker å lage til et dommerskjema der dommer og lagleder signerer etter hver 

kamp. Disse skjemaene kan dommeren veksle inn i penger i onsdagskiosken som er 

åpen hver onsdag mellom kl. 16:45-19:30. Sjur lager et forslag for gjennomgang. 

Dommerskjema vil bli sendt ut til i links form til alle trenere og lagledere. 

Det er fortsatt spillere i barn og ungdomsfotballen som skal honoreres for dømming. 

Oppdaterte satser for dommerhonorar: 

3 og 5 kamp betales ut kr. 50. 

7 kamp betales ut kr. 75. 

9 og 11 kamp betales ut kr. 100. 

 

28/22 Kontantløs kiosk 

Administrasjon ønsker å tilnærme seg kontaktløs kiosk på sikt. Tanken er god, men 

per nå har vi såpass mange unge tilskuere og deltakere rundt på Iden som gjør at vi 

ser det kan være vanskelig for dem å få handle kontantløst.  

På sikt ser vi på dette som en god løsning, men per i dag ønsker styret å fortsette 

med kontanter. 

29/22 Dommere på 11er fotball 

Per i dag er lista over dommere som kan ta på seg elver kamper veldig liten. Per nå 

har det ikke vært umulig, men det er tidkrevende. Styret mener senioravdelingen i 

Varhaug IL skal gjennomføre dømming som en del av den dugnaden de dette året 

skal gjennomføre. Med god fordeling så vil det være maks en kamp per spiller å 

dømme. 

30/22 Dugnad 17.mai 

Dugnaden ligger i dugnadsproff og det er per i dag mangel på servering av middag 

og pizza. Det ble purret senest i forrige uke og det har kommet inn noen få flere 

deltakere. Vi avventer svar fra flere lag for å fylle opp. 
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Diverse: 

Ansvar a-lagskamper – Styret har fortsatt speaker, ta imot juniorgutta, ballhentere, koke 

kaffe, kampprogram, jury til Varhaugs beste, trekke skåringsklubben og legge klar gavekort 

samt hente pengeskrin. Dette avtales internt I styret fra kamp til kamp hvem som 

gjennomfører disse oppgavene. 

Endring av kamper som påvirker treningstider – lag som endrer kamper og får nytt 

kamptidspunkt MÅ gi beskjed til de lagene som har oppsatt treningstid I dette tidsrommet. 

Kamper har første prioritert på baner. 

Årshjul - Gjennomgått. 

Gjennomgang av innkommende mail gjennomført. 

 


