
FOTBALLSTYREMØTE ØHIL 
 
Møteinnkalling med saksliste  Møtereferat     x 
Tid:   10.03.2015 kl. 20.00 
Sted:  Hjemme hos Anette Aasen i Grevlingåsen 18 
Møteleder: Gro Fadum 
Referent: Cecilie Steensen 
 

Referat 2-2015 
 
Deltagere 
 
Navn Rolle Møtt Forfall 
Gro Fadum Leder og økonomi      x  

Terje Jansen Nestleder og kommunikasjon      x  

Erik Evensen Styremedlem(barnefotball)      x  

Tom Staavi Styremedlem( anlegg)            x 

Anette Aasen Styremedlem(cup og dugnad)      x  

Sverre Nordby Daglig leder            x 

Cecilie Steensen Sekretær      x  

 

SAK INFORMASJON - VEDTAK - AKSJONER STAT. ANSV. FRIST 

01-01 Godkjenning av innkalling    

 Referatet godkjent uten anmerkninger. 
Innledende prat om snille Anette som har bakt 
kake til oss. 
Løs prat om grusbane/islegging og mobilisering 
iht. årsmøtet på torsdag. 
Erik informerer om foreldremøte på Bekkestua 
skole. 
Vi får KG på Nadderud man /ons som 
treningsarena fra høsten. 

Lukket Gro 10.03.15 

01-02 Cuper 2015    

 Manpowercup 25. og 26. april 
Guttecup 13. juni 
Jentecup 14. juni 
Mangler sponsor til vårcupen. 
Kan Gisle lage en kul presentasjon? Terje 
kommuniserer med Gisle og følger opp. 
Sponsor bør bidra med 25-30 tusen eller 
alternative produkter som f. eks premie. 
Terje har ansvar for Wow cup og avtalen. 
Dugnadsansvar: I matrisen med kioskansvar. 
3v3 cup har vært utfordring. Løses på denne 
måten: 
G14/G15/G16+ junior lørdag 
J14/J15/J16+junior/dame søndag. 
Jenter som ikke har cup står i kiosk på 
damekamper. 
Gutter som ikke har cup skal stå i kiosk på 
hverdager. 

Åpen Anette 
Cecilie 
Terje 

 



SAK INFORMASJON - VEDTAK - AKSJONER STAT. ANSV. FRIST 

     

01-03 Fotballakademiet    

 Tilbakemelding fra 2005 om at akademiet er for 
dyrt i forhold til hva man får igjen. 
Det er for få trenere på gruppene. 
Georg har lagt nye planer og jobber med bedre 
organisering fra høsten.. 

Lukket   

01-04 Sportslig utvalg    

 Sportslig plan for ungdomsfotballen: 

 Litt basert på gutteårganger 

 Kutte ut elitelisens 

 Sportslig målsetting som ble vedtatt i fjor: Å 
kunne stille lag i hver divisjon. 

 Etter hvert mål å ha interkretslag. 

 Hospiteringsreglene er vanskelig å 
gjennomføre og er strammet inn. Georg og 
Herman skal bidra til å plukke ut spilere på 
årgangen. 

 Passe på at vi ikke får klubb i klubben. 

Åpen ??  

 Herman Berg og Georg Dyngeland ansatt 
noen timer i uken i tillegg til trenerrolle. 
GD fast juniortrener for elitelaget 
HB fått en rolle på rek laget. 
 

Har vi nok trenere? 
 

Lukket 
 
 
 
 
 
 

  Åpen 

Gro  

C kurs del 2 arrangeres på Jarmyra i april. 

 

01-10 Nye styremedlemmer 2015    

 Nytt styre: 
Tom ut/Tom inn  
Nikolai Kilde sa nei, 
Vil gjerne ha med en fra Grav. 
Kai skal være med. 
TBM styreleder. 
Gammelt og nytt styre bevilger seg en middag på 
Bekkestua. 

Alle   

05-04 Eventuelt    

 
 

 Hovedstyret har kommet med innspill 
iforhold til at T15 satsingen tar mye 
ressurser og det mistenkes at det tar 
ressurser fra andre deler av klubben. 

Spørsmål om damene får lønn. 
Vi må være flinkere til å kommuniserer fakta ut. 

 Fotballstyret bør ha større fokus på 
inntektsgivende arbeide. 

Vi synes ikke det er forsvarlig at damesatsingen 

Åpen Erik 
Terje 

 

20.02.15 



går i minus (uenighet i styret om dette).  

 Grav kg/JM og Hosle kan trenes på fra nå 

 Utstyr og drakter 

02-05 Regnskap 2015    

 
 

Høyere inntekter (akademi og fotballskole 
Mer momskompensasjon 
Høyere utgifter-hovedsakelig akademiets trenere 
4.8 i egenkapital 

Lukket Gro  

 Neste møte 09.03.2015 kl. 18.00    
 


