Referat styresmøte nr 1/2019

Referat styresmøte

Neset fotballklubb

Klubbhuset, torsdag 7 mars kl 18-1930
Tilstede: Unni Nordahl – Boye Quarme – Einar Aatlo -Odd Egil Wangberg – Ola Asklund –
Merete Nordskag – Fraværende Lars Eilif Flægstad

Før vi gikk igang med saklista, ble det gjort en kort gjennomgang av forrige møtes
referat.
•

•

•
•

Sak 1: Møteplan
Forslag hver 4. uke. Mandag møtedag. Tid: 19.00 – 20.30

Sak 2: Valgkomite
- Bjørn Morten trekker seg fra valgkomiteen
- Siv Tagseth og Karl Martin Viken – må få på plass en til

Sak 3: Sportslig leder og Juniorleder
Bjarne Broder Krog og Odd Kristian er med til en ny er på plass.
Unni og Boye hører tar en spørrerunde.

Sak 4: Årshjul for Neset FK
- Viktige datoer, hendelser , aktiviteter
- Hilde har påbegynt et årshjul – Unni tar på seg å sy sammen årshjulet

•

Sak 5: Innkjøp av utstyr
- Har en avtale på coop
- Liste fra lagene
- Forespørsel til coop + Norcontakt på hva de kan levere og pris
- Kjøper inn førstehjelpspakke til alle lag
- Ønsker «kinahatter»
- Gummimatter
- Vester – klubben har vester. Det vil bli sortert opp i størrelser og farger.
- Fotballer (hummelballer) kjøper 45 firerballer Hummel, avventer på baller fra
Benjamin
- Alle lag får et eget skap med liste over hva skapet inneholder
- Odd Egil tar kontakt med Norcontakt om en avtale
- Avtale med Hummel ut 2019
- Dommerklær – fullt utstyr til nye dommere. Einar sjekker ut om hvor mye som
trengs. Sjekker opp mot avtale til dommere.

•
-

Sak 6: Utstyrsrom/kontor/kaldlager
mangler fire skap. Ola og Lars fikser dette.
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Sak 7: Deltagelse Klubbforum
- Onsdag 13. mars kl. 18.00 – 21.00. Klubbforum sesongsinfo. Ola, Einar, Boye og
kanskje Unni deltar.

Sak 8: Pressemelding fra prosjektgruppe hall
- oppslag i dagens Frosting

Sak 9: Diverse
Kontaktperson 6 div – Arild Ulivk
Rapportering av medlemsopplysninger til NIF + søknad momskompensasjon –
Boye har kontroll på dette. Frist 30. april
Nettverksamling kvinnelige trenere. Amy og Unni deltar.
Bruk av fotballbaner utabygds
Lagledermøte 21. mars. Unni og Bjarne Broder deltar.

Sak 10: Tine fotballskole
Klubben er påmeldt. Noe usikkerhet om hvem som tar ansvar for arrangementet
pr. i dag da vi mangler juniorleder.
Sak 11: Dommere
Liste over rekruttdommere og kretsdommere. Einar har oversikt.
Dommeroversikt til alle hjemmekamper sendes ut for vår sesongen?
Roald og Einar setter opp dommer på samme oversikten som
aktivitetskalenderen

Sak 12: Lyd og lys
Frosta Lyd. Forespørsel anbud angående alle årets arrangement; hjemmekamper,
Frostada`n og knøtteturnering…Andre?
Dette følges opp av Ola Asklund
Lysanlegg
Anbud innhentes. Søknad tippemidler(kontakt kommunen)
Lars følger opp dette.
Sak 13: Sponsor – dugnader
Sponsoravtaler – avtaler – tidsforløp. Ola følger opp dette.
Lage en oversikt over de avtalene som foreligger – gjøres sammen på et møte.
Sesongtips er klare til å deles ut til alle lagledere
Neset-tips: Lill Judy og Bente har ansvaret – også for innkjøp av premier.
Full kontroll på dorullsalg – fire runder i året. Boye administrer dette. Vil sjekke
ut om abbonementsordning
Fora for sponsorer?
Kan vi innføre nye produkter på dugnad? (Egg, lys etc – se på muligheter)

-
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Skifte layout på aktivitetskalenderen?
Medlemskvelder for barn på klubbhuset. Fifa, fotballkamp på skjerm, salg av
pizza.

•
-

Sak 14: Inngang til A-lagskamper
Sesongkort kr. 500,- m/kaffe, billettpris 50
Ola hører om det er noen som kan koordinere billettsalget
Trenger vi noe materiale? (innbyttekort, inngangsbilletter, parkering)
Finanskomiteen har møte 13. mars. De tar stilling til dette.

•
-

Sak 16:Kasserer
Lagskontoene er overført til Sparebanken
Lagskassa er bare kaffepenger – Boye har laget eget skjema for det
Skjema blir presentert på lagledermøte
Medlemskontingenten – skal det sendes ut med postbud eller info i Frostingen?
Einar hører om distribusjon på medlemskontingenten.
Oversikt fra Boye på økonomiske rutiner
Må få igang medlemskontingenten så raskt som mulig

•
-

Sak 17: Hjemmesiden
Brukervennlighet. Hva gjør vi med den? Hvem skal ha ansvar? Ta kontakt med
Snorre Trefjord. Einar Aatlo henter inn info fra Snorre Trefjord. Tar også kontakt
med Audun Kvamme. Hensikt, pris, referat, kampoppsett, aktivitetsplan. Høre
også med Roald Vang.

•
-

-

•
-

Sak 15: Spilledrakter
A-laget bruker de samme som i fjor
Junior har også fått tildelt draktsett

Sak 18: Lagleder/trenersamling
Styret ønsker å bidra -ønsker mer konkret hva arrangementet går ut på

Oppgaver til neste gang:
Unni og Boye – spørrerunde ang. Junior-leder og sportslig-leder
Einar: Hjemmesiden og distribusjon medlemskontigent - dommere
Ola: Ansvar for billettørene – lyd – utstyr-skap
Lars: Lysanlegg – utstyr-skap
Odd Egil: kontakt med Nor-contact sport ang. avtale sportsutstyr

Referent: Merete Nordskag

Neste møte – 1. april kl. 19.00 – 21.00 - klubbhuset
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