Referat styremøte 1-2020
Klubbhuset på Vinnatrøa 24 juni 2020 kl 1930-2100

Tilstede: Boyen Quarme – Ingrid Vik – Stein Ola Stene – Unni Nordahl – Geir Ude – Lars Eilif Flægstad – Merete Nordskag

Sak 1/2020: Konstituering av det nye styret:
- Gjennomgang av klubbhåndboka - klubbens organisering – ulike roller
- Navn på spesielle oppgaver på organisasjonskartet må vi ta en gjennomgang av
på neste møte
- Ingrid Vik: Materialer – dugnad – innkjøp
- Geir Ude: Juniorleder
- Stein Ola: Sponsor
- Dommeransvarlig – høre med Roald Vang om han kan lage et oppsett. Styret
følger opp pakker, rekruttering, tilbakemeldinger.
-

Sponsorer og dommere blir tema på neste møte

Sak 2/2020: Kunstgressbane - Vinnatrøa:
a. Etablere ei prosjektgruppe: Jan Inge Røkke – Jan Arve Tomren – Lars Erik
jobbe med sponsor – Stein Ola fra styret – Frosta IL bør sitte i gruppa.
b. Utarbeide mandat til prosjekt gruppa. Avklare grunnen, undersøke
grunnforholdene – hvordan finansiere dekket som skal på banen –
forarbeid – arbeidsprosess –totale kostnadsbilde – skal en leie inn noen til
å se på banen – hvordan var det bygd opp sist – hva gjør vi med løpebanen
– lover og regler – miljøhensyn – dokumentasjon av hva som må gjøres på
banen årlig – dugnader – styret vil se på flere priser fra ulike leverandører
– hva gjør vi med den gamle matte – referanser – hvordan finansiere dette
prosjektet. Det blir utarbeidet et mandat som presenteres til
prosjektgruppa. Unni utarbeider et mandat.
c. Tidsramme – settes på mandatet – tidsperspektiv på hvor lenge vi blir
uten bane.
1.oktober tilbakemelding om arbeidet.

Sak 3/2020: Aktivitetsavgift:
- 1.august oppstart for ungdomsfotball
- Avventer til et senere møte

Sak 4 /2020: Coop MidtNorge
- Spillertrøyer – har fått trøyer til resterende lag
- Laget en video som er tenkt brukt til utdeling av cooptrøyer
- Inviterer hvert lag inn i klubbhuset med video og utdeling av trøyer. Seks lag.
- Coop kommer også
- Mandag 29.juni – Unni sender ut info til de lagene det gjelder. Oppstart kl. 17.00 –
20.00 i klubbhuset.
Sak 5/2020: Møteplan
- Mandager kl. 19.30 – 21.30
- Første mandag hver måned - første møte blir 3.august
- Sponsorer og dommere blir tema på neste møte

Referent – Merete Nordskag

