Referat styresmøte nr 2/2019

Neset fotballklubb

Referat styremøte 2

Klubbhuset, mandag 1 april kl 19-21
Tilstede: Unni Nordahl, Ola Asklund, Boye Qvarme, Odd Egil Wangberg, Eilif
Flægstad, Merete Nordskag (Einar Aatlo fraværende)

Sak 19: Gjennomgang referat fra forrige møte
− Spørrerunde ang. Junior-leder og sportslig-leder + Jenterfotballansvarlig–
fortsette spørrerunden
− Einar: Hjemmesiden og distribusjon medlemskontigent – dommere -følges
opp. Lære oss å legge ut på hjemmesiden. Vi så på hjemmesiden til
Hommelvik. Einar var ikke tilstede – følges opp.
− Ansvar for billettørene – lyd og tavle – utstyr – skap
− Skap er i orden. Billettører er i orden. Dagfinn Sørheim årskort. Lyd samme
avtale som i fjor. Tavle styres av lyd. Skap i orden, mangler et lås, men det
kommer. Virker som om de klarer å holde orden i rommet med utstyr.
− Kasse for gjenglemte klær.
− Lysanlegg: – E-verket kommer 2. april kl. 10.00 møte på E-verket. Kompromi
med å bruke det utstyret som står her. Må få noe som virker. Ola og Lars
møter på E-verket. Dokumentasjon på løsning. Tidsperiode + kostnader.
Serviceavtale? Krav fra krets 200 lux – tippemidler krav 200 lux. Tar en tur
innom kommunen – tippemidler. Høre med Hegra ang. lysanlegg.
− Kontakt med Nor-contact sport ang. avtale sportsutstyr. Vært også i kontakt
med G-sport. Senior og Junior kan ta Nor-contakt og resten tar G-sport.
(Fotballsko) – god avtale. Vil gjerne handle træningsklær på coop. Formidle
kontrakten gjennom laglederne

Sak 20: Annonsering av fotballkamper Senior
-

-

Kontakt fra Frostingen på plakater og annonse i Frostingen

Annonse str 12 A + fire A3 plakater rundt kr 1200,- trykket på Coop som
hovedsponsor – lyd - dagens matchball.

Vi prøver oss uten annonsering i Frostingen. Satser på plakater og bruk av sosiale
medier.

Høre med lagledere om å skrive inn til Frostingen.

Samtale med Frostingen om prioritering på annonsering. Kostnader på annen

markedsføring – kostnader dekker ikke av inngangsbilletter – annen
markedsføring

Prøver vårsesongen uten annonsering – kan gå tilbake til høsten.

Referat styresmøte nr 2/2019

Neset fotballklubb

Kan bruke hjemmesiden på å legge ut alle kampene pr. uke

Sak 21:Dommeroppsett barnefotball – ungdomsfotball (Einar)
Sak 22:Ledermøte 2019. Scandic Hell 27 april 1030-1500.
-

Unni undersøker om hvilken tilskudd det her er snakk om – ang. oppmøteplikt.

Sak 23:Tilbud på malerjobb
-

Fått tilbud om å male ungbohuset ved kommunehuset.

-

Litt usikkert i forhold til HMS – lar tilbudet gå videre

-

Skal få kr. 50 000,- for jobben

Sak 24: Organisering og samarbeidsform Neset FK og Frostadan
-

Innkjøp av benker og bord før har det blitt leid inn. Har kjøpt inn 10 bord og 10

-

Fremtidig utleie av telt, bord og benker

-

benker.

Kjøpe inn telt

Sak 25: Rutiner omkring leie av ekstern bane, tidsperioder, spillergrupper,
kostnadsramme, avtaler, styrevedtak:
-

Leie av eksterne baner – dette må det foreligge en plan på som kommer ut i

-

Det må også ligge avtale om bruk av Frostahallen, Level o.l

-

forkant av sesongen - sammen med sportslig utvalg + kostnadsrammer
Avklares før neste vintersesong

Oppmann fra A-lag bør være med på styremøte?

Sak 26:Forespørsel om klubben dekker kostnader leie av buss til Sr bortekamper:
-

Klubben har fått spørsmål om å dekke buss på fire kamper

-

Foreligger regler på kjøregodtgjørelse

-

Transportkostnader ligger på kjøregodtgjørelse
Dekker et beløp på kr,-16.000

-
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Oppfordrer de til å skrive en reportasje til Frostingen

Viktig at styret møtes snarlig for å legge en plan for skyssordninger

Sak 27:Samarbeid med MIG om utleie av Valavollen og garderober
-

Neset har sagt ja

Betalinga er ei tømming av septingtank

Sak 28:Sponsoravtaler
-

Neset på pantkassen – Jan Inge

-

Må settes i system – taes opp neste gang

-

Ivar Nubdal – Trønder TV – TVBingo

Boye viser hvilke avtaler som foreligger - liste

Ola lager ei liste på de vi har. Slik at vi får en oversikt

Sak 29:Avtale Frosta IL
-

Flytter denne saken til neste gang

-

Sendes ut til alle i styret referatet gir innspill og avtaler møte snarest.

-

De må inviteres på møte må prioriteres

Saker som haster:
-

Sportslig leder – juniorformann – jenteansvarlig

-

Kostnader til skyss – utstyr (seniorlag) – bør spesifiseres

-

Avtale Frosta IL

Leie av eksterne baner + Level + Frostahallen
Hjemmesiden

Neste møte: 29. april 19.00 – 21.00
Referent – Merete Nordskag

