FOTBALLSTYREMØTE ØHIL
Møteinnkalling med saksliste
Møtereferat
Tid:
07.05.2015 kl. 19.00
Sted:
Klubbhuset, Bispeveien 69
Møteleder:
Tom Brinck-Mortensen
Referent:
Cecilie Steensen

x

Referat 4-2015
Deltagere
Navn
Tom Brinck Mortensen
Terje Jansen
Erik Evensen

Kay Prytz
Anette Aasen
Sverre Nordby
Gro Fadum
Cecilie Steensen

Rolle
Leder
Nestleder og kommunikasjon

Styremedlem(barnefotball)
Styremedlem( anlegg)
Styremedlem(cup og dugnad)
Daglig leder
Økonomi
Sekretær

Møtt
x
x
x
x
x
x
x
x

SAK INFORMASJON - VEDTAK - AKSJONER
STAT.
01-01 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Lukket
Møte 3/15
04-02 Orientering fra anleggsutvalget
3 alternativer er presentert og som fbs må ta
Åpen
stilling til;




Forfall

ANSV.

FRIST

Alle

21.05.15

Erik

21.05.15

Kunstgress m/natur is
Kunstgress m/kunstis
At det ikke skjer noe

Målsetning å søke og holde treningsavgiftene på
lavest mulig nivå.
Fbs savnet en risikoanalyse. Erik kommer med
innspill.
Gro leter frem hva som er forankret i fbs fra
tidligere.
Fotballen må ta dugnaden med å islegge
kunstgressbanen.
Hvor mye kostnader representerer vedlikehold av
banene våre for fotball (nå og fremtid) ?

Gro

Kay

05.06.15

SAK INFORMASJON - VEDTAK - AKSJONER
04-03 Samarbeidsformen mellom administrasjonen
og styret
Brainstorming - Hva kan vi bli bedre på?
 Kommunikasjon/info fra fotballgruppa
 Årlige møter med alle årganger
 Stadig revidering av sportslig plan
 Jobbe mye tetter med hverandre og ha en
tett kommunikasjon med Cecilie
 Økt effektivitet iht. anleggsutnyttelse
 Klare retningslinjer og planer
 Barnetrenerkurs, trenerforum, årlige
samlinger, sosiale aktiviteter for å skape
miljø og samhold.
 Økt klubbfølelse. Ta ansvar for å skape
bedre miljø, samhold, klubbfølelse.
 Beholde flest mulig lengst mulig
 Skaffe mer inntekter
 Akademiet og SUP økt kvalitet

STAT.

ANSV.

Åpen

Alle

FRIST

Muligheter som vi kan forbedre som mål
 Rekruttering til andre idretter
 Gjennomføring av planer!
 Kioskdrift, både vogn og i klubbhuset
 Vi har fått ny leverandør av utstyr- felles
uniformering på tvers
 Felles trenerkultur.
Utarbeide mål ifm «ØHIL mot 2018» (fra HS), se
egen mail fra tbm (frist 05.06.2015)
04-04 Sportslig utvalg
Terje informerer om at det jobbes med:
Konkretisering på papiret med prinsipper for
treningstider, hvordan dette prioriteres og hvilke
retningslinjer de legges etter.
Akademiet omstruktureres fra høsten av.
 Fotball for 6 åringer – har ikke kapasitet til
det på anleggsflatene nå.
 Fotball for 6 åringer bør være i regi av
klubben og ikke med foreldretrenere hvis
planleggingen fortsetter.

Alle

Lukket

Terje

asdfasdfs

04-05 Økonomi 2015
Lavere inntekter på vintertrening i år fra 2014
Høyere lønninger pga c lisens kurs. Differensiering
av lønninger etter erfaring/kurs.
Treningsavgiftene bør gjennomgås med ny
vurdering av justering selv om fbs har bestemt at
det ikke skulle være endring i år.
Viktig at satsen til minste kull ikke gjøres noe med
da det allerede er sendt ut.
Neste møte 08.06.2015 kl. 18.00

Åpen

Terje

05.06.15

