Referat Styremøte 4

Klubbhuset, mandag 27 mai kl 19-21

Tilstede: Odd Egil Wangberg – Ola Asklund – Lars Eilif Flægstad – Einar Aatlo – Merete Nordskag

Oppfølgingssaker:
- Sponsoravtaler:

Liste over Neset sine sponsorer lages digitalt til neste møte. Boye har laget en

-

slik liste. Vi får den på neste møte.
Avtale Frosta IL :

Unni og Odd Egil har vært i dialog med Frosta IL. Betale kr. 5000,- i leie
Måtte ta med tilbake til styret i Frosta IL – møte 4. juni

Status lysanlegg. Feilsøking, årsak til problem, løsning, kostnad,
tidsperspektiv
Har funnet tegningene på fundamentet. Skal få de tilsendt fra Otto Bjerkan.

NTE får tegningene av fundamentet – bare muntlig avtale - 6 ukers bestillingstid.
Må bestilles før ferien.

-

Lars Eilif tar kontakt med Odd Egil ang. fundament ++ se på tegninger.
Tine fotball skole, Knøtteturnering, juniorleder:

Odd Kristin Krog , Joar Vik og Jørn Kristian Berg er kalt inn til møte i uke 23
angående Tine fotballskole og Knøtteturnering.

SPU ved sportslig leder har sagt ja til å koordinere Tine fotballskole
Sak 38/2019:Søknad Grasrottrenerkurs
-

Unni har søkt om å få gjennomført grasrottrenerkurs her på Frosta. Har sendt en
en forespørsel om hvor mange som er interessert og fått flere tilbakemeldinger
fra trenere I klubben om at de vil delta. Gjenstår å gå mer aktivt ut for å få med

-

flere. Skulle hatt en oversikt som viser hvilke kurs de ulike trenere I klubben har?
Ligger det en oversikt på fikst om trenere og hvilke kurs de har – undertegnede
kan sjekke dette.

Sak 39/ 2019:Generell info
-

Det blir møte SPU i juni møte

-

Ha på sand på banen Tautra etter vårsesongen

-

Slange på vanningsvogna er bestilt

Status sesongtips - 16 stykker som har fem rette

-

Dugnad Saniteten og Hernes status ferdig.

Hauganfjæradagan 6. – 7. juli vakter + rigging. Rigging høre med A-laget.

Juniorforeldre vakter. Ola sjekker ut dette. Tar en prat med Kjella og Jørn 
Leid ut bord og benker – åpent drivhus. Forlanger kr. 2000,-

Mulig dugnad. Ytterkvamman, riving og selge bordkledning?
Innkjøp av pallegaffel – taes opp på neste møte.
Nytt møte mandag 24. juni

Referent: Merete Nordskag

