Referat styresmøte nr 5/2019

Neset fotballklubb

Referat Styremøte 5

Klubbhuset, mandag 24 juni kl 15.30-17.00

Tilstede: Boye Quarme – Ola Asklund – Lars Eilif Flægstad – Odd Egil Wangberg – Unni Nordahl – Merete Nordskag

Gjennomgang referat forrige møte og oppfølgingssaker:

a. Avtale Frosta IL sak: Avtalen foreligger og skal få den signert.

b. Sponsoravtaler: Det er laget liste av Boye. Videreføring av sponsoravtaler
og oppfølging av fornying av avaler. Odd Egil tar ansvaret.

c. Status lysanlegg: to typer master. De kraftigste står midt på. De fire

hjørnemastene er for små til at de kan tåle nye armaturer. Mastene må

byttes ut ev. fotplaten må forsterkes ev. barduneres. Det er snakk om fire

nye master med fundament og seks nye armatur. Vi må trekke inn fagfolk
som kan vurdere dette. Odd Egil får noen til å komme for å sjekke
mastene.

d. Tine fotballskole: Det er fordelt arbeidsoppgaver og alt er under kontroll.
Påmelding har begynt å komme inn.

e. Knøtteturnering: Er ikke satt igang helt enda, men det foreligger en plan.
Kommer tilbake til organisering når det nærmer seg.

Sak 40/2019: 3v3 turnering Frostadan
-

Det er laget en invitasjon – inviterer Åsen 6 – 10 år.

Avslutning på dagen blir det kamp mellom juniorene født 1972
og dagens juniorene. På slutten av dagen
Turneringen må starte kl. 11.00.

Sak 41/2019: Åpent klubbhus juli/aug
-

Lagt ut meningsmåling på lagssiden – fått noen tilbakemeldinger
Laget en invitasjon som kan legges ut. Frostingen, facebook og
Frostaporten. Uke 28 – 31 tirsdag og torsdag.
Høre med Neset jente 13 ang. kiosksalg.
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Sak 42/2019:Saker fra sekretær
-

Neset fotballklubb

Info ang. hjemmesiden. Vi skynder oss sakte. Møte med Snorre
Trefjord for å gjøre endringer.

Sak 43/2019:Saker fra Finans (sponsor, dugnad , annet?)
-

Flere dugnadsarbeid med riving av utvendig bekledning – veteranen tar det

-

Pengene fra maling av ungbo skal settes inn på Nesetkonto – Juniorlaget har

-

meste

ansvaret.

Nesettips går veldig bra.

Dorullsalg går veldig bra.

Nytt produkt til jul. Nesetkalender? Tørkepapir? Tar opp Nesetkalender neste
møte.

Sak 44/2019:Saker fra baneansvarlig:
-

I fjor ble det bestemt at det skulle renovere garderobene på

-

Johnny Hovdal kan ta jobben. Vinduer og panel i dusjer.

-

Vallavollen.

Blandebatteriene i dusjene er gåen.

11 mål på Tautra er dårlig. Nytt mål kjøpes inn.

Sak 45/2019: Saker fra materialforvalter:
-

Opprettet en ny stilling i klubbhuset. Lill Judy tar ansvaret for

-

Fått fotballsko fra Coop byggmix. Gies bort eller loddes bort. To

spilletrøyer.

store søppelsekker.
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Sak 46/2019: Saker fra kasserer:
-
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infosaker

Annet:
-

Ansvarsforsikring fra forbundet med bruken av Vinnatrøa. Dette må

-

Kampvert – Aud Jørstad

-

undersøkes event. Idrettsforbundet. Hva dekker den?
Neste møte er 19. august

Saker til oppfølging:
-

-

Odd Egil hører ang. fundament og master
Ola hører med Laugen ang. sponsor
Lars Eilif innkjøp av mål
Unni legge inn spillere på klubbadm.

Referent: Merete Nordskag

