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 Idrett Fotball 

 

Møtedato 27.april kl 20.00-22.00 

Disse er innkalt: 
Tanja Søsveen, Per Bryng, Tom Brinck-Mortensen, Arnt Ellingsen, Christine Liæker Lindberg 
Fra administrasjonen: Bjørn Frode Strand 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av referat fra siste styremøte 
(beslutning) 

Tom 5 min 

2 Status aktivitet (info og beslutning) BF 30 min 

3 Treningsavgift (beslutning) Tom 30 min 

 

 

 
 
 

Idrett Fotball 

 

Møtedato 27.april kl 20.00-21.30 
Saksnummer 1 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Godkjenning av referat  
Bakgrunn 

 
Forslag til vedtak 
Styret godkjente innkalling 
Referat fra styremøte 9.mars 

 
Styrets bemerkninger 
Styret godkjente styremøtereferatet fra 9.mars.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 27.april kl 20.00-21.30 
Saksnummer 2 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Status aktivitet 
Aktivitet til nå i denne perioden 
Siden lørdag 4.april har de fleste ungdomslag og en del barnekull trent på banene etter våre regler.  
Fra mandag 20.april kjørte alle grupper fra 2011 og eldre i gang. 2012 og 2013 kjørte i gang på 
enkelte skoler, og resten kjører i gang fra 27.april. 2014 og 2015 starter 4.mai.  
 
Aktivitet fremover:  
Vi kjører treninger tilpasset de smittevernsreglene som gjelder.  
Akademiet setter vi i gang mandag 4.mai.  
Kamper: Kretsen sier at de planlegger for at det blir enkel serie til høsten.  
Fotballskolene: Tine sier at de som klarer å gjennomføre fotballskolene under de smittevernsregler 
som gjelder kjører som vanlig.  Vi håndterer smittevernsreglene. 
 
Dersom kamper tillates i august kan vi kjøre cuper der vi gjør cupene mer kompakte i tid slik at det 
aldri er 500 mennesker på anlegget. 
 
Økt aktivitet krever justering av permitteringer:  
For å få dette til, så trenger vi alle ansatte tilbake i jobb av de som kan være det.  
Forslag til vedtak 

Fotballskoler og akademi kjøres som planlagt, men med smittevernsregler.  
Alle ansatte som har mulighet til det kommer tilbake i jobb fra 4.mai.   
 
Styrets bemerkninger 
 

Styret vedtok forslagene.  
 

 
Idrett Fotball 

 

Møtedato 27.april kl 20.00-21.30 
Saksnummer 3 
Saksbehandler Tom Brinck-Mortensen 
Type sak Beslutning/ orientering 
Saksnavn Treningsavgifter  
Bakgrunn 

Forslag om halv avgift for mai-juni. Se eget vedlegg.  
Forslag til vedtak 
Styret godkjenner beløpene på treningsavgiftene og rutinene som foreligger.  

Styrets bemerkninger 

Styret gir fullmakt til sportssjef og styreleder til å fastsette treningsavgiftene og få ut disse til 
medlemmene.  
 


