Referat styremøte nr 6/2019

Neset fotballklubb

Referat Styremøte 6

Klubbhuset, mandag 19 august kl 1930-2130
Lars Flægstad, Odd Egil Wangberg, Boye Quarme, Einar Aatlo, Ola Asklund, Unni
Nordahl, Merete Nordskag

Gjennomgang referat fra forrige møte.
- Legge inn i klubbadm ikke fulgt opp.
Sak 47 – 2019: Regnskap pr august
-

Boye her kjørt ut skjema med god oversikt over utgifter og inntekter pr.

-

Godt resultat på Frostadan

-

19.08.19

Eddi fondet?

Sak 48 – 2019: Status Lysanlegg
-

Fått ned 4 stolper. Gravet frem fundamentene så nå er det klart til forskaling.
Etter planen kommer armering i løpet av uka. Støpning neste uke. Så

montering av master (NTE). Mangler avtale på mørtel, må ordnes i løpet av de
-

neste dagene. Einar er på saken.

Seks kamper er flyttet på grunn av lys. Fire juniorkamper – en A-lags kamp og
en 6. div kamp. En kamp avvikles inni Åsen.

Spørre Ørstad stål om pris på de brukte mastene med tanke på salg.

Sak 49 – 2019: Oppsummering, evaluering sommerens aktiviteter
-

a. Åpen klubbhus

Prøveprosjekt med åtte kvelder. Rundt i snitt 20 barn hver kveld. Gikk vel i

balanse sånn økonomisk.
b. Tine Fotballskole

Veldig bra gjennomført. 90 barn. 12 intruktører fra 13 – 19 år. Eddie kom en
tur innom.

c. Frostadan

Må ha orden på dugnadsiden. Hvem gjør hva. Storsuksess med 3v3

turneringa. Ble merkiosksalg. Mange på stand. Juniorkamp med suksess. Bra
fest. God stemning for fortsettelse, men trenger flere i komiteen.
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Sak 50 – 2019: Info fra sportslig leder.
-

En del junior spillere drar på skole og militæret

-

Noen kommer tilbake fra forsvaret og skole etter hvert

-

Har ikke pr. i dag oversikt over spillere på junior og A-laget
Tidlig avklaring med trenere til neset sesong
Møte med dagens trenere i september
Hva er målet til Neset og A-laget?
Treningshverdag

Spillere, lag og trenere kommende sesong 2020
-

Viktig å gå oversikt over spillere

-

Avklaring med trenere

-

-

Prate med trenere

Ta kontakt med Åsen for å få til ett treff ang. samarbeid

Leie av timer i frostahallen, baneleie, hallleie ,etc
-

Må avklares hvem som skal ha

-

Leie av hallen på Skatval

-

-

-

Alternativ tening er viktig
Minihallen

Skal det legges på treningsavgifta når enkelte lag tar trening på Level?
Sportslig leder og trenerutvikler legger en plan for vinterhalvåret

Trenerutvikling, rekruttering
-

-

Få yngre spillere til å bli trenere. Ta dette opp på lagledermøte på slutten av

sesongen. Kan det være en retning klubben ønsker å ha.

Tine fotballskole er en god start

Foreldre som trener barna sine ta trenerkurs – skape et miljø
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Sak 51 – 2019: Saker fra baneansvarlig
-

-
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Banen på Tautra er ganske bra

Kontrakten med grunneier står det at en skal ha et møte pr. år. Det er

gjennomført, men ikke skrevet noe referat. Godt fornøyde grunneiere.

Mig-festival er vi en liten sponsor. Ballbingene blir lånt bort + Valavollen. For
det betaler de ei tømming for septink på Tautra.
Kunstrgraset slites veldig fort

Nytt mål på Valavollen.

Diverse:
-

Finanskomiteen m Odd Egil. Har hatt to møter. Dårlig eller ingen respons i

aktivitet og tilbakemelding. Forventninger om at det skal utvikles ideer og en
høstaktivitet. Ser at det blir lite aktivitet og utvikling.

Videreutvikle dorullesalget, kanskje til abonnement. Avvikler Neset-kalender.

Dorullsalget taes opp på neste møte.

Opprettholder sesong-tips og neset-tips.

Vi må ha ei dugnadsliste på de ulike arrangementene.
Klubbkveld planlegges i slutten av september

Neste møte: Mandag 16. september kl. 19.00
Referent: Merete Nordskag
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