Referat styremøte 11 1 mars 2021
Tilstede: Sten Ola Stene – Boye Quarme – Lars Eilif Flægstad - Unni Nordahl –
Ingrid Vik – Geir Ude – Merete Nordskag

Sak 45/2021: Årsmøte – valg – gjennomgang av vedtekter og klubbhåndbok
-

Gjennomgang av vedtekter Neset FK og Norges idrettsforbund. Styret gikk
gjennom den nye lovnormen og den ble godtatt på styremøtet. Den er gjeldene
for Neset FK fra dags dato. Den vil bli lagt ut på Neset FK sin hjemmeside.
Gjennomgang av endring klubbhåndbok: organisering styre, oppgaver
styremedlemmer som repr hus styre, styremedlem Frostahallen.
For Neset FK vil det bety noen endringer. Vi må velge inn flere i valgkomiteen.
Valgkomiteen skal bestå av: en leder – to medlemmer + et varamedlem. Valgt for
tre år.
Forslag til komiteer og styre: Frostahallen sliter med å få samlet et styre, en fra
Neset FK sitt styre kan også representere også i Frostahallen sitt styre. Vi må
også få medlemmer i husstyret. En kioskansvarlig må vi også ha på plass.

Sak 46/20201: Regnskap 2020 og budsjett 2021
-

Styret fikk utdelt oversikt over regnskap og budsjett og vi fikk en god
gjennomgang av tallene.

Sak 47/2021: Saker sportslig
-

Sesongen 2021, info fra NFF Trøndelag
Senior, trenersituasjon. Mail blir sendt ut til trenere forrige år om styret sine
tanker og at vi går for å finne andre trenere. Styret synes det er viktig at vi har en
plan for senior og at gruppen kan møte en trener før gjenåpning.
Barnefotballen: seriespill, knøtteturnering, påmelding cup og turneringer,
Tine fotballskole - klubben sender en påmelding.

Sak 48/20201: Saker material – dugnad - prosjektgruppe
-

Vi ble redegjort for status Valahiet – er ikke helt mål enda.
Det er bestilt to mål – gi bort de to gamle målene. Unni hører med skolen.
Prosjektgruppen har ikke hatt noen møter eller andre avklaring så langt i år.

Referent: Merete Nordskag

