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Referent:
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Referat 1-2016
Deltagere
Navn
Tom Brinck Mortensen
Terje Jansen
Erik Evensen

Kay Prytz
Anette Aasen
Georg Dyngeland
Gro Fadum
Kirsten Vanberg

Rolle
Leder
Nestleder og kommunikasjon

Styremedlem(barnefotball)
Styremedlem( anlegg)
Styremedlem(cup og dugnad)
Sportslig leder
Økonomi
Adm leder

Møtt
x
x
x

Forfall

x
x
x
x
x

SAK INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER
STAT.
ANSV.
FRIST
1-01 Referat nr 10 godkjent.
Enighet om å gå over til nytt agendaformat mvf
neste møte.
1-0X Infosaker
- BDO blir sponsor på cupen i april.
- Retningslinjer for oppførsel og adferd til
ledere, tillitsvalgte og spillere er under
utarbeidelse
- Ny dametrener er på plass
- Oppstart av 2009 årgangen rundt
påsketider
1-02 Sportslige saker
A. Mandat for arbeidsgruppene ble presentert
1. jas
og vedtatt. Ledere for hver gruppe ble
utnevnt.. Følgende grupper ble etablert;
TerjeTe
10.mar 16
Sportslig, økonomi, kommunikasjon og
1.
omdømme, samt inntektsgruppe. Viktig å få
2.
et mangfold representert i hver gruppe. FS
kom med innspill til flere kandidater som
kontaktes. Kandidater fra Grav skole
etterlyses spesielt.
Egen melding sendes ut hvor vi generelt
.
inviterer medlemmer til å bidra i arbeidet
Terje/Tom asap
rundt fotballavdelingen.
B. Ansettelsesprosess for trenere ble
presentert. Kvalitet og trenerevalueringer
skal inngå i vurderingskriteriene. Frist for
signering av ny kontrakt søkes fullført innen
GeorgTe
1. nov. Se for øvrig eget vedlegg.
Ge
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1-03 Cup 2016
BDO cup arrangeres 22. april. Viktig å få
etablert cupstyret raskt slik at
planleggingen kommer i gang. Invitasjon
om cupen bør sendes tidligst mulig ut, og
følges opp mot naboklubbene. Forsøke å
unngå at denne cupen blir en tilnærmet
«interncup» mellom ØHIL lag.
Det planlegges med «Fotballens dag» til
høsten, en cup for alle årganger.
1-04 Økonomi
Modell for treningsavgift og lønnsmatrise
ble presentert og vedtatt. Lønn til trener på
cuper over flere dager skal belastes laget
(eks Dana cup). Utgangspunktet er 1 trener
pr ca 15 spillere. Se for øvrig eget vedlegg.
Vintertreningsavgiftene dekker ikke de
faktiske kostnader til bane og trenerlønn.
Trening i gymsal inngår ikke i grunnlaget for
antall treninger. Følgende avgifter ble
vedtatt for 2016 (1 trening 800,-, to
treninger kr 1.200,- og 1.600,- for tre eller
flere treninger).
Lister og fakturering iverksettes asap..
1-05 Eventuelt
Møtedatoer frem mot sommeren. Etterskrift:
Tors 11. februar kl 20
Ons 9. mars kl 20
Tors 14. april kl 20
Tors 19. mai kl 20
Tors 16. juni kl 20
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