
 
 
REFERAT Styremøte 03.12.2019 
_____________________________________________________________________ 
 
Plass: Hauges Gate 72B 
Deltakere: Bjørn Ørjan Myhre, Ingela Kleveland, Ida Føyn, Christian Marthinsen 
Ikke til stede: Solveig Røine, Karl Luis del Pozo 
_____________________________________________________________________ 
 
 

1. Juleavslutning 
Vi holder på et enkelt opplegg uten servering. Innledning av Bjørn med info fra styret, 
utdeling av julegaver og takk til trenerne.  
 
Styret møter opp kl 12.30. Karl Luis ansvar for musikk, Bjørn, Ida og Ingela fordeler alle 
drakter i poser for utdeling til alle som har bestilt på slutten av avslutningen. Ingela 
oppdaterer eventet i spond med info om at det er mulig å kjøpe profilklær med leveranse 
på juleavslutningen.  
 

2. Trenere 
Vi trenger et trenermøte i starten av januar for å få signert alle treneravtaler og snakke om 
implementering av ferdighetstrapp og fordeling av trenere/treningsgrupper sesongen 
2020/2010 Karl Luis setter opp et januarmøte i Spond så snart som mulig.  

 
3. Treningsgrupper – ventelister 

Flere av EB-lagene er nå så fulle at trenerne har stengt opptak av nye spillere. Styret 
mener at maks antall på hver gruppe bør være 20 barn for å kunne ivareta alle og kunne 
holde en god nok kvalitet på treningene. Men det er opp til trenerne selve å bestemme hvor 
mange de tar inn.  
 
Den eneste gruppen som nå har et ønske om flere spillere er G2010. På hjemmesiden står 
det nå at alle andre yngre lag er fulle, og at man må ta kontakt med trenerne for de eldre 
lagene.  
 

4. Jentelag 
Vi ønsker å få i gang en treningsgruppe for jenter født 2007-2008-2009 fra januar. Dette blir 
en del av EB-løftet. Karelius og Erik W har sagt seg villige til å ta denna gruppa. Styret 
følger opp dette, og undersøker om vi kan få det til fra januar.  
 

5. Åpen hall 2020 
Det har blitt lagt ut alle datoer for åpen hall i 2020. Dager vi har hjemmekamper og 
helligdager utgår. Styret ønsker å ha en person som tar hovedansvar for åpen hall i vår, og 
at vi allerede nå ser om det er noen dager som ingen kan. Da åpen hall er for alle må vi 
annonsere det også i våre åpne sosiale medier, og vi ønsker å legge ut alle datoer allerede 
nå. Styret sjekker med Per Thomas om han kan ta hovedansvaret fra januar.  
 

6. Hjemmekamper 2020 
Alle datoer for hjemmekamper er lagt ut på hjemmesiden, og oversikt over hallansvar 
legges ut på hjemmesiden innen kort tid.  
 
Da vi har sett at det ikke har fungert så godt med kiosken kommer det å være opp til hvert 
lag om man ønsker å ha kiosk i forbindelse med hjemmekampansvar eller ikke. Styret 
ordner da ikke med noen varer eller utstyr unntatt at kaffetrakter, kaffe og kanner finnes i 



skapet i Ørenhallen. Hvis et lag skal ha kiosk må man selv bestemme hva som skal serveres 
og ta med alt.  

 
7. Treningskontingent vår 

Link til betaling av årsmedlemskap og treningskontingent vår går ut via e-post første uken i 
januar. Styret setter opp automatisk varsel i weborg i desember.  
Ingela sender ut informasjon om at foreldre kan tegne støttemedlemskap á 100 kr for å 
støtte klubben og for å ha stemmerett på årsmøte (stemmerett bare for alle over 15 år).  
 
Ingela legger også ut informasjon i Spond-gruppa for G2007 om at alle som har barn som 
fyller 13 før mai må betale lisens.  
 

 
8. Datoer arrangementer vår 2020 

Vi ønsker å arrangere ulike arrangementer for medlemmene våre våren 2020. Styret setter 
det endelige datoen for klubbkveld på neste styremøte 
 
Sekretariatskurs for ungdommer og foresatte 
Søndag 5. januar – i førbindelse med Dato klubbkveld 
 
Trenermøte inkl. førstehjelpskurs 
Januar 
 
Klubbkveld inkl. foredrag om ernæring/skadeforebygging 2 
Slutten av mars/starten april 
 

9. Årsmøte 2020 
Vi har en person i valgkomitéen og trenger 1-2 til så snart som mulig. Christian og Bjørn 
sjekker med ulike kandidater til valgkomitéen. Instrukser for valgkomitéen med datofrister 
lastes opp på hjemmesiden  
 
Dato for årsmøte er mandag 9. mars. Bjørn sjekker opp mulig lokale. Ingela legger ut teaser 
om møtet, og endelig informasjon om møtet i alle kanaler så snart valgkomite og 
møtelokale er på plass. 
 

10. Styreroller 
Nåværende styre setter av neste styremøte til å gå gjennom alle styrets oppgaver og 
fordele på rollene som er i dag, for å se om det trengs å få inn flere personer/roller i 
styret. Per i dag er det tre roller på valg i 2020 – nestleder, og to styremedlemmer (helst 
med fokus på informasjon og spons)  
 

11. Revisor/kontrollkomite 
Nytt fra 2020 er at vi må ha en kontrollkomite bestående av to personer, som ser gjennom 
og godkjenner klubbens regnskap. Forslag på personer til dette må være på plass til 
styremøtet i januar. 
 

12. Ny lov for idrettsklubber 
NIF har lansert en ny lov for idrettsklubber. Styret gikk gjennom og vedtok den nye loven. 
Den oppdaterte loven legges ut på klubbens hjemmesider innen kort tid.  
 
De nye tingene som kommer inn med ny lov er  
Stemmerett fra det året man fyller 15 
Mulig å motta opp til 1G i lønn og være valgbar til styre 
Medlemskontingenten må være på minst 50 kr 
Klubben er pliktig å levere en økonomisk beretning godkjent av et kontrollutvalg 
 

13. Økonomi 
Klubben har 303 000 kr, hvor av ca 100 000 kr er øremerket spesielle prosjekter og/eller 
satt av til fakturabetalinger i desember.  



 
Klubben må tegne en underslagsforsikring for å beskytte de styremedlemmer som har 
tilgang til klubbens bankkonto i det tilfelle klubben skulle gå kraftig i underskudd. Ida 
ordner med dette.  
 

14. Eventuelt 
Ingen saker 
 

15. Neste styremøte 
Neste styremøte er tirsdag 7. januar kl 18.00. Arbeidsmøte med forberedelser til årsmøte. 
Hauges gate 72 B 


