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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov 2020 kl 19.30-

22.00 på klubbhuset 

 

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

Mortensen, Bjørn Frode Strand 

 

Innmeldt fravær; 

 

 

Saksnr Sak Ansvarlig Tid 

1 Godkjenning av innkalling og forrige referat 

 

Tom 5 min 

2 Treningsavgift vinter: Bruke Klubbadmin 

 

BF 15 min  

3 Gjennomgang av forslag til budsjett 2021 

 

BF/Tom 30 min 

4 Arbeidet med verdi og strategi for fotball 

 

Tom/BF 30 min 

5 Sponsorer og drakter 

 

BF/Christine 15 min 

6 Oppfølging fra forrige møte; 

Kommunikasjon med medlemmene, status 

kommunikasjonsplan 

 

Christine/BF 15 min 

7 Evaluering sport 

- KEA, status prosess 

- Stabækavtalen, erfaringer så langt 

 

 

BF/Arnt 

BF 

 

20 min 

8 Eventuelt  

- Keepertrenere 

-  

 

 

 

 

 
Neste møter; tirsdag 12. jan 2021 kl 19.30 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov  
Saksnummer 7-01 
Saksbehandler Tom  
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkalling. 

Referatet fra møtet 15.10.20 ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov   
Saksnummer 7-02 
Saksbehandler BF 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Forslag til vintertreningsavgift 

Bakgrunn:  
 

Det ble gitt en kort redegjørelse for forslag til satser for vintertreningene, se egen flik under budsjett.    

Ønskelig å bruke klubbadmin til utsendelse av faktura. 

 
Styrets bemerkninger 

Vintertreningsavgift dekker perioden 1. nov og frem til påske, dvs ca 20 uker. Tatt antall økter i 

betraktning og kostnader knyttet til vinterdrift er satsene lave. Styret besluttet i hovedsak å 

videreføre tidligere praksis gitt at totalt budsjett for 2021 går i balanse. Bruker klubbadmin for 

fakturering og utsendelse vil skje i januar. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov    
Saksnummer 7-03 
Saksbehandler BF/Tom 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Budsjett 2021 

Bakgrunn:  
 

Forslag til budsjett ble gjennomgått (vedlagt).  

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret diskuterte flere av postene, herunder fordeling mellom HS og fotball ifm arbeid knyttet til 

sponsormidler og salgsinntekter fra klubbsjappa. Det ble etterlyst en prinsipiell diskusjon rundt 

disse postene. Tom kontakter Sverre for videre oppfølging. 

Tilbud om fotball i SFO for de ulike skolene er en pilot og vi får pt ikke dekket våre kostnader 

med dagens ordning. Dette skal evalueres på våren 2021.   

Balansepostene ble etterlyst og gjennomgås på neste møte. Det ble samtidig påpekt viktigheten av 

å overvåke utestående fordringer. Administrasjonen jobber med purring av ubetalte 

treningsavgifter. 

Budsjettet ble godkjent og BF oversender til Sverre innen fristen. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov 
Saksnummer 7-04 
Saksbehandler Tom/BF 
Type sak Orientering 

Saksnavn Videre arbeid med verdi og strategi 

Bakgrunn:  
Kort oppsummering etter presentasjon i siste hovedstyremøte om arbeidet med verdiene, samt fra 

besøk av Nils Lexerød, utviklingssjef i NFF.  

Videre diskusjon om prosess og arbeidet med verdi og strategi for fotball. 

Arbeidet skal være fullført til årsmøtet i mars 2021. 

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Det er ønskelig å revidere strategidokumentet fra perioden 2017-22 og se videre fremover. 

Overordnet målsetning, og mål for de ulike avdelingene skal fastsettes med tilhørende tiltak. 

Viktig at spillerutvikling i aldersgruppen 13-19 år tydeliggjøres, i tillegg til relevante mål for 

bredden i klubben. BF tar kontakt med NFF/Nils for å sjekke «beste praksis» og hva som er 

relevant for vår klubb. I tillegg gjennomføres et møte med KEA/KEU i starten av desember.   

Det blir et eget arbeidsmøte på strategi onsdag 9. des kl 19. Aktuelle dokumenter/utkast sendes ut 

på forhånd til alle.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov 
Saksnummer 7-05 
Saksbehandler BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Sponsor og drakter  
Bakgrunn:  

 
Det ble gitt en kort status for arbeidet med sponsorer.  

 
Nåværende drakter foreslås brukt ytterligere et år (lite brukt siste år grunnet få kamper/covid) og 

grunnet manglende hovedsponsor.  

Vi må kartlegge med jentelagene om det er ønskelig å skifte til blå shortser.   

 
 
 
Styrets bemerkninger 

Håvard fått ansvar for å følge opp forpliktelser overfor sponsorer.  

Styret gikk inn for å bytte til blå shortser etter flere innspill fra medlemmene og dette harmonerer 

godt med håndball som allerede har skiftet. Dette må kommuniseres ut til medlemmene, ansvar 

BF. Ved neste draktbytte ble det besluttet å innføre kortermede drakter. 

 

Etterskrift; det har kommet opp nye momenter hvorvidt vi bør revurdere beslutningen om å 

beholde draktene. Håvard og Christine jobber med å avklare dette nærmere. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25, nov  
Saksnummer 7-06 
Saksbehandler Christine/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Kommunikasjon med medlemmene  

Bakgrunn:  

 
Det ble gitt en redegjørelse på status i arbeidet.  

 

Christine gjennomgikk utkast til kommunikasjonsplan. Viktig med god kommunikasjon både til 

spillere/medlemmer og våre samarbeidspartnere. Ønskelig med 6 nyhetsbrev pr år og som har 

relevante temaer gjennom sesongen. Egen redaksjon er etablert og medlemmene vil bli invitert til 

å komme med innspill. Bruke ulike kanaler, web og instagram i hovedfokus.  

Målsetning om å utarbeide egen utsendelse til samarbeidspartnere, samt arrangere felles treff for 

denne målgruppen (eksempelvis invitere til første seriekamp for damer mm). Det er også ønskelig 

at styreleder og sportssjef utarbeider en hilsen ifm jul.   
 
 

Styrets bemerkninger 
 

Styret takket for en god gjennomgang og stiller seg veldig positiv til arbeidet som er igangsatt. 

Christine oversender utkast til kommunikasjonsplan.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25 .nov 
Saksnummer 7-07 
Saksbehandler BF/Arnt 
Type sak Diskusjon 
Saksnavn Evaluering sport  
Orientering 
 

- Evaluering av KEA 

o Ansvarsoppgaver 2021 

o Tiltak for å nå målet om spill i Toppserien 

o Økonomisk bidrag fra fotballbudsjettet til KEA-budsjettet 

- Evaluering av Stabækavtalen (saken ble utsatt) 
 

Styrets bemerkninger 

Det er ønskelig å legge frem forslag til HS om mulighet for å innføre proffkontrakter i KEA på 

enkelte spillere. Dette er et steg i profesjonaliseringen og en nødvendig diskusjon med tanke på 

vår ambisjon om opprykk til Toppserien. Klubben vil også få tilført ekstra midler ved opprykk. I 

denne sammenhengen er det også viktig å avklare hvilken rolle som eventuelt skal ha 

forvaltningsansvaret for en slik ordning.  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 25. nov 
Saksnummer 7-08 
Saksbehandler Alle 
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 

 
Orientering 
 

Det ble gitt en orientering om status på keepertrenere og forslag til å styrke arbeidet med keepere i 

klubben (utsatt). 
 

Styrets bemerkninger 
 

 


