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Referat 7-2015
Deltagere
Navn
Tom Brinck Mortensen
Terje Jansen
Erik Evensen

Kay Prytz
Anette Aasen
Georg Dyngeland
Gro Fadum

Rolle
Leder
Nestleder og kommunikasjon

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

SAK INFORMASJON - VEDTAK - AKSJONER
07-01 Godkjenning av innkalling. Referat for møte nr
6 foreligger ikke. Tom purrer Cecilie.
07-0X Infosaker
-

-

Møtt
x
x
x
x
x
X
x

STAT.
Åpen

Arrangert interncup for 2009 årgangen
Lukket
v/Erik
Talentcup jenter planlagt 24-25 okt. Litt
laber påmelding pt, Terje følger opp.
Evalueringsprosess KSA starter opp 7. okt
Akademiet, quick wins mhp kvalitet har gitt
resultater. Har dessverre slitt med
transportselskapet og enkelte foreldre har
forståelig nok gitt uttrykk for sin frustrasjon
rundt manglende avhenting.
Tiltak; tett oppfølging videre fremover og vi
forsøker å bytte transportselskap.
Kiosken holdes oppe ifm 2009 cup 18.
oktober.
Utstyr forsvinner fra bodene. Forslag til
tiltak presenteres på neste FS møte.
Prinsipper for banefordeling for
vintertrening diskuteres på neste møte.
Garderoben på Jarmyra er klar. Egne regler
for bruk. Info legges ut på web.

Forfall

ANSV.

Terje

Georg
Anette
Georg
Georg
Terje

FRIST

SAK INFORMASJON - VEDTAK - AKSJONER
STAT.
ANSV.
07-02 Sportslig plan
Foreløpig utkast til mål ble presentert for FS. FS
ga sin tilslutning til at det etableres arbeidsgrupper
Terje
med tilhørende mandat. Det utarbeides felles
Te
struktur og samarbeid mellom hhv gutte- og
jentesiden.
o
07-03 Pågående diskusjoner HS og idrettsutvalget
A. Diskusjon i idrettsutvalget vedr tidspunkt for
oppstart av yngste årgang. Av hensyn til
sesong for sommeridretter mener FS at
Erik/Tom
fotball bør ha oppstart rundt påsketider i 1.
klasse. Treningstider må legges til andre
dager enn mandager for å unngå konflikt
med Idrettsskolen. Tom tar dette med til
neste møte i idrettsutvalget.
B. Administrative ressurser for fotball. FS må
ha 100 % ressurs på plass ASAP. Det
Tom
utarbeides stillingsinstruks og fart i
prosessen tilstrebes.
C. Innhold i møtene med årgangsansvarlige i
Terje
november må utarbeides. Forslag til
struktur utarbeides til neste møte i FS.
D. Evaluering av høsten akademi. Skjemaet
sendes til FS for evt kommentarer og
Georg
gjennomføres etter høstens akademi.
Oppsummering presenteres deretter for
FS.
07-04 Anlegg
A. FS innstiller på å skifte kunstgresset på
DnB arena som følge av unormal slitasje.
Leverandøren erkjenner ansvar.
Forhandlinger om endeling kostnad
gjennomføres. Saken sendes HS for
forhandlingsmandat.
B. Hva gjør vi med Hosle grus? HS har lagt
saken død. Møte gjennomført med Bir.
Mulighet for å omdisponere midler til
kunstgress på Eikeli grus. Saken tas videre
med AU og HS.
Eventuelt
FS ønsker å tenke nytt omkring cuper i 2016. Vi
melder i første omgang inn datoer til OFK og
utvikler eventuelle konsepter videre. Taes opp i
neste møte.
Neste møte; 15. okt
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