Referat styremøte nr 7/2019

Neset fotballklubb

Referat Styremøte 7

Klubbhuset, mandag 16 sep kl 19-21
Tilstede: Boye Quarme – Lars Eilif Flægstad – Odd Egil Wangberg – Einar Aatlo – Ola
Asklund – Unni Nordahl – Merete Nordskag
Sak 52/2019: Status Lysanlegg
-

Støpning er foretatt i dag + torsdag

NTE mandag 23 september forventes å være ferdig i løpet av en og halv uke 

Sak 53/2019: Dommere
-

Kretsdommere i klubben:
Eirik Svean

Robert Aadal
Jørgen Aatlo

Stig Tore Laugen
-

Magne Quarme og Erlend Kjørsvik er kretsdommere, men utøver ikke.

Viktig for Neset og rekruttere opp og ha nok dommere – Noen klubber han

mange aktivere dommere og tjener på det. Regnes ut fra egne lag og oppsatte
kamper. Neset bør ha 4 – 5 aktive dommere som dømmer kamper. (20

-

-

kamper)

Kr 2500 pr. dommer bare om vi komme i pluss på dømming av kamper

Vi må oppfylle våre krav. Får ikke penger før vi har dømt 20 kamper.

Rekruttdommere får en utstyrspakke når de gjennomførte kurset. Det er

tegnet en avtale mellom Stein og Erlend, men den kjenner ikke Einar til –
prøve å finne denne. Erlend var i satningsgruppa til kretsen.

Dette ble også tatt opp med Stig Tore og Robert, men de ville ikke gå inn i
denne avtalen. Ville heller ha kompensasjon på klær. Begrunnelsen for
Kjørsvik var at han dømte lenger opp i divisjonene.

Neset bør tydeliggjøre praksisen rundt avtalene rundt dommere. Hvordan vi
rekrutterer – lønn – utstyrspakker – rutinebeskrivelse. Einar lager et forslag
på rutinebeskrivelsen dommer + oppfølging. (observasjon på kamper) –
ønskelig med tilbakemelding også til styret.
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Sak 54/2019: Valgkomite
-

Mangler en kandidat i tillegg til Siv Tagseth og Karl Martin Viken.

-

Evaluering av nåværende undergrupper og deres funksjon er noe vi må

-

Valgkomiteen innkalles til neste møte 16. oktober – må få på plass juniorleder
arbeide med

Sak 55/2019: Dugnad.
-

-

-

Dorullaktivitet – ny ordning må utarbeides – abonnement?

Boye tar kontakt med en annet lag som driver med abonnement for hvordan
de gjennomfører i forhold til betaling

Merete hører med Hilde ang. kontrakt i forhold til abonnementsordning på
salg av egg.

Sak 56/2019: Sponsoravtale NTE
-

Ola ordner med bestilling av plakat med logo

Sak 57/2019: Kunstgressdekke låve til Laugen
-

-

Spesifisering av regning etterspørres av mottaker
Unni besvarer opp mail

Sak 58/2019: Frosta Idrettsråd, Trøndelag idrettskrets
-

Trøndelag idrettskrets har møtet på Frosta 20. september. Neset må
informere om aktiviteten i Neset. Unni representerer Neset.

Sak 59/2019: Klubbforum
-

Møtedeltakelse

Neset må få til å delta på noen møter. Møteplan ligger på NFF sine sider.

Diverse:
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Samarbeidsmøte med Aasgutten – ta kontakt med leder i idrettslaget

Styret i Neset tar ansvaret for mat og drikke til onnagrøt på Vikaleiret – samtale med
Roar Vold.

Referent – Merete Nordskag

