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Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021 kl 19.30-22.00 

på klubbhuset/teams 

 

Innkalt; Ellen Bergene, Per Bryng, Christine Liaker Lindberg, 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 Fast sak; Status økonomi 

 

Tom/BF 15 min  

3 Fast sak; Info fra møter i HS, IU, AU ol 

• IU møtet 25.mai 

 

Per/Tom/BF 15 min  

4 Status og videre fremdrift pågående prosjekter; 

• ØHIL idrettspark, status 

• Organisering KEA/KEU, herunder 

proffkontrakter.  

• Strategidokumentet, status 

• Innkjøp av biler 

• Anlegg  

 

Diverse PL’er 45 min  

5 Fast sak; Stemningsrapport/status sport 

• Personal 2021 

• Forslag til justeringer i 2022 (øk og 

personal) 

 

BF 1 t 

6 Eventuelt 

- Roma 

- Qatar utvalget 

 15 min 

    

 

 
Neste møte:  
9. juni 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021 
Saksnummer 5-01 
Saksbehandler Tom 
Type sak Beslutning 
Saksnavn Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Bakgrunn:  
 
 
Vedtak  

 
Styret godkjente innkallingen. 

Referatet fra møtet 27.04.21 ble godkjent.  

 
Styrets bemerkninger: 
 
 

 
 
  



  

3 

 

Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021   
Saksnummer 5-02 
Saksbehandler Tom/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status økonomi 
Bakgrunn:  
 

Det forelå ingen nye regnskapsrapporter etter forrige møte. Påmeldingen pr dd synes å være god og ser 

ut til å være noe over budsjett. 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021    
Saksnummer 5-03 
Saksbehandler Per/BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Info fra møter i HS, IU, AU ol 

Bakgrunn: 
 

Presentasjonen om sesongbestemmelsene til IU møtet 25. mai ble gjennomgått.  

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret tok orienteringen til etterretning. Per og BF stiller. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021 
Saksnummer 5-04 
Saksbehandler Diverse prosjektledere 
Type sak Orientering 

Saksnavn Status og videre fremdrift pågående prosjekter 

Bakgrunn:  
 

• ØHIL idrettspark, status finansiering. Fotball sitt innspill til prosjektet ble oversendt innen 

fristen. Det har ikke kommet inn innsigelser fra leverandør, men vi venter på svar på 

byggesøknaden fra kommunen.  

 

• Organisering KEA/KEU, herunder proffkontrakter. Mandatet ble gjennomgått og justert på 

enkelte punkter. Det er ønskelig med ekstern deltakelse som har  erfaring fra damefotball, samt 

en kvinnelig representant. BF kontakter NFF og Arnt sjekker om Ingunn kan delta. Gruppen 

konstituere seg og kommer tilbake med forslag til fremdriftsplan.  

 

 

• Strategidokument ble gjennomgått med enkelte korreksjoner. Vi avventer KEA prosjektet (se 

over) og dokumentet oppdateres deretter for en siste gjennomgang/QA.  

 

• Innkjøp biler. Diskusjon om sikkerhet for barn og ansvar for sjåfører, samt bruk av ressurser til 

å kjøre. Bruk av frivillige, få en pool først. Avventer inntil videre. 

 

• Anlegg, AU møte 1. juni. Vi melder inn følgende behov; kontorplasser/arb plasser for ansatte 

og kunstgress på Hosletopper som høyeste prioritet fra fotball.  

 
Styrets bemerkninger 

Se det enkelte prosjekt over. 
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021 
Saksnummer 5-05 
Saksbehandler BF 
Type sak Orientering 
Saksnavn Status sport 
Bakgrunn:  

 

• Personal 2021. Mange flinke folk i området og som ønsker og kan delta. Må lage klare roller. 

Trenerrollen er mer enn bare faget. Få til et godt samspill mellom ansatte trenere og frivillige i 

ulike roller (også som trenere).   

• Forslag til justeringer i 2022 (øk og personal) 

 

 

 
Styrets bemerkninger 

Styret signaliserte i forrige møte at det blir viktig å prioritere oppgavene i tiden fremover og 

minnet om at foreldrene/frivillige kan være en ressurs som kan bidra rundt lagene ved behov, også 

som trenere i ungdomsfotballen om de har relevant erfaring/kvalifikasjoner. Det ble på nytt 

fremhevet viktigheten av å klargjøre hvilke oppgaver som ønskes utført (tydeliggjøre roller). 

Påmeldingen til lagstreningen synes å være god og administrasjonen igangsetter prosessen for 

rekruttering av trenere både med tanke på høstsesongen og for kommende sesong (2022).  
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Idrett Fotball 

 

Møtedato 19. mai 2021 
Saksnummer 5-06 
Saksbehandler  
Type sak Orientering 
Saksnavn Eventuelt 
 

• Samarbeid med AS Roma, det ble gitt en kort redegjørelse av vurderingen om et slikt 

samarbeid.   

 

• Qatar rapporten fra NFF, saken diskuteres på neste styremøte (9. juni). 

 

 
 

Styrets bemerkninger 

Styret ga sin tilslutning til administrasjonens innstilling om at vi ikke gjennomfører en fotballskole 

med ekstern partner, da vi heller prioriterer å bruke våre egne ressurser. Vi er likevel åpne for en 

samarbeidsform med Roma dersom forholdene ligger til rette for det.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


