Øvrevoll Hosle IL Fotballstyret
Idrett
Møtedato

Fotball
9.mai kl 18.00 – 20.00

Disse møtte:
Anette Aasen, Kay Prytz (kun deler av møtet), Ove Falk-Larssen, Tom Brinck-Mortensen og Kirsten
Vanberg

Sak

Beskrivelse

Ansvarlig

Tid

1
2

Godkjenning av innkalling og forrige referat (beslutning)
Rask informasjonsrunde
-

Tom
Alle

5 min

3
4

Aktivitetsavgifter 2017
Eventuelt

Kirsten
Tom

30 min

Neste møte

6.juni

1

30 min

5 min

Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Bakgrunn:

Fotball
9.mai kl. 18-20

5-01
Tom Brinck-Mortensen
Beslutning
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte

Vedtak:
Styret godkjente innkallingen.
Referatet godkjennes på neste styremøte i juni.
Styrets bemerkninger:

Ingen øvrige kommentarer.
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Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

Fotball
9.mai kl. 18-20

5-02
Alle
Orientering
Rask informasjonsrunde fra alle

Rask informasjonsrunde :
 Anlegg – Kay utarbeider oversikt over status på alle prosjekter i etterkant av møtet
Styrets bemerkninger:

3

Idrett
Møtedato
Saksnummer
Saksbehandler
Type sak
Saksnavn
Orientering:

Fotball
9.mai kl 18-20

5 - 03
Alle
Orientering
Aktivitetsavgifter 2017

Et bearbeidet utkast er som grunnlag for å beslutte aktivitetsavgifter 2017.
Vedlagt sakspapirene ligger følgende dokumenter:

-

-

-

-

Treningsavgifter 2017 UTKAST
I utgangspunktet har jeg lagt på ca kr 100 på alle, med noen unntak, har gått opp på
noen/ned på andre ut fra en helhetsvurdering.
Tillegg: Jeg (med hjelp av timelister fra Sverre/diskusjon m Sverre) har nå gått gjennom
alle kontrakter for å se hva den enkelte trener tjener. Det er beregnet antall treninger og
kamper basert på 40 uker(20 uker for barnefotball). Man kan hevde at dette er for høy
aktivitet i løpet av året, på den annen side så vi i 2016 at nærmere 200 ikke betalte, så vi
trenger en buffer et sted. Sammenlignet med budsjettallene er det avvik begge veier.
Der treningsavgiften ligger lavere enn beregnet lønnskostnad pr spiller (fra innrapporterte
data) har jeg merket med gult.
Det er viktig at kostnadsnivå pr årgang/ lag kommuniseres med aktuelle lag for å få økt
kostnadsbevissthet og forståelse for grunnlaget for treningsavgiften.
Fordeling av treningstider
En del har/ gir tilbud om en ivrig trening, gitt at vi ikke vet hvem som deltar på dette har
jeg tatt utgangspunkt i antall treningstider pr lag/ årgang som er tildelt)
Total fordeling pr årgang 2016
Dokument presentert i forrige styremøte som viser hvilke årganger som gikk med
«underskudd»
Treningsavgifter 2016 - endelig

Styrets bemerkninger:

Oppsettet ble gjennomgått og det ble gjort enkelte justeringer. KV sender endelig oppsett i
etterkant av møtet.
For kvinner junior (J19) så ønskes det ut fra et flest mulig, lengst mulig-perspektiv å differensiere
treningsavgiftene i denne gruppen.
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Idrett
Fotball
Møtedato
9.mai kl 18- 20
Saksnummer
5- 04
Saksbehandler
Alle
Type sak
Orientering
Saksnavn
Eventuelt
Orientering:
«MiniØHILIADEN» i forbindelse med Hoslefestivalen – Kirsten gir tilbakemelding til idrettskoordinator.

Leie av innendørstreningstider; fotballstyret støtter innstramming av dette forutsatt at det er
tilstrekkelig kapasitet på dette.
Styrets bemerkninger:
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