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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov 2019 kl 20-22.30 

på klubbhuset 

 

Innkalt; Per Bryng, Tanja Søsveen, Christine Liaker Lindberg, Arnt Ellingsen, Tom Brinck-

Mortensen, Bjørn Frode Strand 

 

Innmeldt fravær; ingen 

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat Tom 5 min 

2 Sportsplan og IU møte 28. nov   Per/Tom 15 min 

3 Budsjett  Bjørn Frode 1 t 

4 Status sponsor/markedsarbeid  Christine 15 min 

5 Diverse sportslige saker, herunder møte i TFK 

ved Arnt  

Alle/Bjørn 

Frode 

15 min 

6 Forslag avtale med Telenor Arena/Euforum Alle 15 min 

7 Eventuelt (neste møte)   

    

    

    

 

 
Neste møter; 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-01 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkalling. 
Referatet fra møtet 23. okt godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-02 
Saksbehandler Per/Tom 
Type sak Orientering 
Saksnavn Sportsplan og møte i Idrettsutvalget 28. nov  
Bakgrunn:  
 

Styret hadde et godt arbeidsmøte sist mandag med gjennomgang og oppdatering av sportsplan. 

Dokumentet er ryddet opp i og strukturen forbedret slik at vi unngår gjentakelser og at forskjellene 

mellom barnefotball og ungdomsfotballen fremgår tydelig. Sportsplanen er oversendt til Idrettsutvalget 

og skal gjennomgås på møtet den 28. nov. 

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret hadde et par kommentarer som ble inntatt i dokumentet og markert med sporing. Det vil bli 

utarbeidet en presentasjon (plansjer) til møtet i Idrettsutvalget hvor hovedprinsippene fremheves. 

Bjørn Frode, Per og Tom deltar på møtet.    
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov  kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-03 
Saksbehandler Bjørn Frode 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Budsjett  
Bakgrunn:  
 
Bjørn Frode gjennomgikk utkast til budsjett for KEA og hovedprinsippene for totalbudsjettet. Styret 

gikk gjennom hovedpostene i totalbudsjettet og kommenterte aktuelle poster.  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret var som tidligere signalisert opptatt av å holde treningsavgiftene på tilsvarende nivå som i år 

og uten større økninger med mindre sportslig tilbud var endret. På kostnadssiden ble lønnsbudsjettet 

nøye gjennomgått og det var enighet om at det var nødvendig å øke administrative side dersom det 

var rom for det i budsjettet. Styret mente at en slik ressurs ikke nødvendigvis måtte ha 

trenerkompetanse, men at det administrative måtte vektlegges i rekruttering av en slik person.  

 

Budsjettet revideres i samsvar med innspillene og kvalitetssikres med Sverre før oversendelse til 

Hovedstyret. Tom tar hovedansvaret for ferdigstillelsen av totalbudsjettet og Arnt tar dialog med KEA 

om deres budsjett.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-04 
Saksbehandler Christine 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status sponsor/markedsarbeid   

Orientering 
Christine redegjorde for status i arbeidet. Dette er ingen quick fix og krever at vi har en «story» å fortelle 
samtidig som næringslivet må få noe igjen for et slikt sponsorat. Presentasjon for aktuelle bedrifter er 
utarbeidet og ble gjennomgått.   
 
 
Styrets bemerkninger 

Styret er positiv til arbeidet som er igangsatt og bidrar gjerne ifm eventuelle møter/presentasjoner for 
aktuelle bedrifter. Tommy forsøker å booke møtene, men styret må gjerne komme med innspill til hvilke 
bedrifter som kontaktes. Christine oversender plansjer og forslag til ringeliste (Etterskrift; utført). Innspill 
oversendes til Christine som koordinerer med Tommy. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-05 
Saksbehandler Alle/Bjørn Frode 
Type sak Orientering 
Saksnavn Diverse sportslige saker  

Orientering 
 
Etter årgangsmøtet har det dukket opp en problemstilling rundt J2007 som ble kort diskutert. Arnt 
refererte kort fra siste møte i TFK. 
 
 
Styrets bemerkninger 

Bjørn Frode og Per tar et møte med aktuelle personer på årgangen/laget J2007.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26. nov kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-06 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Forslag avtale med Telenor Arena/Euforum 

 
Orientering 
 
Det ble presentert et forslag til avtale med Euforum hvor ØHIL har fått tilbud om å disponere Telenor 
Arena på gitte datoer. 
Styret er positiv til avtalen, men ettersom første dato allerede er i slutten av januar 2020 krever det at vi 
kommer raskt i gang med planleggingen av et slikt arrangement.  
 

Styrets bemerkninger 
Bjørn Frode sjekker mot Idrettskoordinator om dette kan være aktuelt for barnefotballen. Forslag om 4 
lags turnering for KEA sjekkes ut. Tanja kan bidra i planleggingsarbeidet og ressurser fra administrasjonen 
må identifiseres før en eventuell signering av avtalen. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 26.nov kl 20 – 22.30 
Saksnummer 6-07 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 

 
Orientering 
ingen saker ble behandlet 
 

Styrets bemerkninger 
 

 
 


