Referat styremøte nr 3/2019

Neset fotballklubb

Referat Styremøte 3

Klubbhuset, mandag 29 april kl 19-21
Tilstede: Ola Asklund – Einar Aatlo – Unni Nordahl – Odd Egil Wangberg – Lars Eilif
Flægstad – Boye Quarme – Merete Nordskag

Sak 30/2019: Gjennomgang referat fra forrige møte

Sak 31/2019: Dommeroppsett barnefotball– ungdomsfotball
-

Ligger oversikt på aktivitetsplanen

Dommere bruker også kommunikasjonskanalen Spond

Sak 32/2019: Sponsoravtaler
-

Liste over Neset sine sponsorer lages digitalt til neste møte.

Maling av ungbo – Lars Erik har fått jobben. Ola tar kontakt med Jørn Berg

som oppmann. All inntekt og utgift taes gjennom klubben. (lagkasseskjema
brukes)

Sak 33/2019: Avtale Frosta IL
-

Gjennomgang av avtalen som foreligger pr. i dag

Unni og Odd Egil får mandatet til å forhandle fram en avtale med Frosta IL

Sak 34/2019: Status lysanlegg. Feilsøking, årsak til problem, løsning, kostnad,
tidsperspektiv.
-

Sjekke om fundamentet holder

-

Må kjøpe inn ny armatur på toppen av masten.

-

-

Vi får ikke tippemidler. Må finne andre midler å søke på.
Kr. 350 000 + arbeid i tillegg. Total kostnad på rundt kr. 500 000,-

Tidsperspektiv - ferdig til høstsesongen starter – 20. august

En skriftlig kontrakt på plass før vi starter opp med arbeidet. Lars har
fortløpende kontakt med Otto Bjerkan.

Saken taes opp 27. mai – må ha det klart om fundamentet er godkjent og at vi

kan sende inn en arbeidsordre til NTE.
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Sak 35/2019: Arrangement i forbindelse med utdeling av spilletrøyer fra coop
midt Norge:
-

-

Flere har søkt om spilletrøyer. Neset har vært så heldig å fått mange.

Kontaktperson i Coop Midt-Norge ønsker å lage et arrangement sammen med
A-laget fra Ranheim. De ankommer Vinnatrøa og deler ut trøyer og tar ei
treningsøkt sammen med lagene.

Torsdag 9. mai fra kl. 17.00 – 19.00. Banen er klarert. Frostingen og
Trønderavisa blir kontaktet.

Tar kontakt med Anne Grete. Unni tar kontakt med Jørn og Frostingen

Legges ut info til lagleder – supportersiden – Frostingen - Frostaporten

Sak 36/2019: Sportslig utvalg.
-

Odd Egil har laget en instruks

Sak 37/2019: Tine fotball skole, Knøtteturnering, juniorleder.
-

Har ingen som pr. i dag har ansvar for Tine fotballskole og knøtteturneringen.

-

Spørre J8 + G8 organisering til knøtteturneringen. Kaller inn til møtet

-

Har ikke junioleder + treerturneringen på Frostadagen

sammen med Joar Vik. Lage en perm for knøtteturneringen.
Tine Fotballskole + knøtteturnering - sportslig utvalg.

Treerturneringa på Frostadagen 10. august.– Unni ansvarlig.

Eventuelt:
-

Ønske om å kjøpe ny oppvaskmaskin i henhold til krav med tilbehør. Fått
tilbud fra Johan Lein. Underkant av kr. 27 000,- med tilbehør + rørlegger
kommer i tillegg. Styret sier ja.

Riving av låve + fliser i bassenget på Saniteshuset – Ola hører om 6.div laget
tar jobben

Kampvert A-laget. Avventer svar fra forespurt person – om det ikke fører
frem blir det billetørene som får jobben.

Dorullsalg i mai – junior – Ola ordner med dorullsekker
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Neste møte: mandag 27. mai kl. 19.00
Referent: Merete Nordskag
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