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Referat 10-2015
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
x
x
x
x
x

Forfall

SAK INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER
STAT.
ANSV.
10-01 Referat nr 9 godkjent.
10-0X Infosaker
- Flott artikkel i Budstikka om jentefotballen.
- Lav undervarme på DNB (Georg sjekker)
lukket
- 2006 årgang fra Jar skole flytter til Stabæk
- Ballfangernett DNB på plass
- 2 nye trenere på gang.
10-02 Sportslige saker
A. Foreløpig dokument fra arbeidsgruppene
ang. sportslig satsing for herre- og damelag
ble presentert. Det ble besluttet å opprette
TerjeTe
en rekke utvalg som skal konkretisere
målsetningene og risikofaktorer, samt
kartlegge økonomiske konsekvenser. Viktig
å kontakte relevante klubber for å skaffe
erfaringsgrunnlag. Mandat må utarbeides
og gjennomgås i FS.
B. Evaluering av årets Akademi ble presentert.
Generelt god score (kar 7 av 10).
Læringspunkter/forbedringspunkter til neste
år; jobbe videre med å utvikle
trenereressursene, ansette flere kvalifiserte
Georg
trenere utover klubbens egne
Te
ungdomstrenere, sørge for økt variasjon i
Ge
treningsøktene, samt vurdere kjøp av
treningsopplegg.

FRIST

1. jas
14.jan 16
1.
2.

SAK INFORMASJON - VEDTAK – AKSJONER
STAT.
ANSV.
10-03 Anlegg
A. Avtale om utskiftning av DNB kunstgress
ikke formalisert.
Kay
B. Kartlegging av anleggssituasjon ift antall
lag og kamper gjennomføres.
Kay
C. Mulige alternative steder for vintertrening er
kartlagt. Baneleie 1.850,- pr time er mulig
flere steder. Vi avventer evt behov ut i
januar.
10-04 Økonomi
A. Budsjett 2016 for fotball ble gjennomgått.
Det foreslås et 0 budsjett og hvor
treningsavgiftene differensieres ift antall
treninger og bruk av ungdomstrenere. Det
må iverksettes en rekke tiltak slik at
regnskapet blir ført etter samme prinsipper
slik at økonomioppfølgingen blir best mulig.
Dette innebærer også etablering av en
rekke prosjekter.
10-05 Målsetning 2016
Utsatt til neste møte
Eventuelt
Infosak; siste skoledag onsdag 22. juni, må
hensyntas i planleggingen av fotballskolen
Neste møte; 14. jan 2016
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