Referat styremøte nr 9/2019

Neset fotballklubb

Referat styremøte 9

Klubbhuset, mandag 11 nov kl 19-21
Tilstede: Unni Nordahl, Ola Asklund, Eilif Flægstad, Odd Egil Wangberg, Boye Qvarme,
Einar Aatlo, Merete Nordskag

Gjennomgang referat fra forrige møte:
- Samarbeidsavtale mellom Coop Frosta og Neset – avtalen blir som den har vært.
Gjelder ut 2020. I tillegg ligger det særavtale med en aktivitet til inntektskilde.
- Reparasjon tribune etter hærverk i sommer. Ola har vært i dialog med parter,
men ingenting er gjort enda.
- Lysanlegg: Det er godkjent og i henhold til forskriftene. Er ikke offisielt
overlevert. Mangler å justere inn lysene og opplæring av en app. Odd Egil følger
opp dette videre.
- Løpebane: Lars er i dialog med Tor Henrik Viken – tar opp tråden til våren for å
finne ut hva en skal gjøre med løpebanen.
- Når det gjelder reforhandling avtalen med Frostahallen må vi kartlegge hvor mye
Neset bruker Frostahallen. Neset har en leieavtale, den kommer vi tilbake til på
neste møte.
- En oversikt over sponsoravtalene er kommet fra Odd Egil.
- Dorullsalg og abonnementsordning flyttes til budsjettmøte.
Sak: 68/2019: Orientering fra SPU leder:
Evaluering av årets sesong Sr og Jr:
-

-

Jørn gjennomgikk tilbakemelding fra sesongen fra A-lag. Har hatt tilbakemelding
fra noen spillere og trenere. Gode opplevelser på våren, men dabber av på
høstsesongen av ulike grunner. Benjamin gir seg som trener.

Evaluering av junior: får spillere som fra Åsen og Hegra i løpet av sesongen. God
utvikling på de ferske spillerne.

Oversikt lag og spillere kommende sesong:

Lars Erik og jan Arve er villige til å ta på seg trenerjobben under visse forutsetninger.
Jan Arve vil ha en plan fra styret med langsiktig tenking. Hva vil styret med A-laget
og hvilket budsjett kan de forholde seg til med tanke på Cup – buss etc.? Vil ha på
plass keepertrener. Opptatt av samarbeid med lag nedover.
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Junior - trener: Boye Qvarme
G-16: Roald Vang og Joar Vik

Sak 69/2019: Treneravtaler, trenerkompensasjon
-

Det må lages et budsjett for lagene spesielt A-lag.

Keepertrener med et fastbeløp fra klubben. Høre med A-lagstrenere om bruken

og tiden til den som sier ja som keepertrener.

Vi må ha på plass hvem skal trene på Level, hvilke haller skal vi bruke. Dette er
ting som bør være på plass før sesongen.

Lage en treneravtaler til begge seniortrenere. Kompensasjon til trenere A-lag.

Unni kommer med et forslag fra styret. Unni viste dette på et skjema.

Unni utarbeidet et skjema med ulike formere for kompensasjon. Kommer tilbake
til dette på et senere møte.

Styret går inn for at det skal bli ansatt en keepertrener og at det gis
kompensasjon.

Utfordringer på aldersbestemte trinn. Mangler trenere på J12 og spillere, må gå
sammen med J11.

J14 har vært i samtale med Åsgutten. J07 og 06 blir slått sammen. Klubben må si

noe om sammenslåing eller samarbeid med Åsgutten. G14 har også en utfordring
med for få spillere. Jørn og Unni arbeider videre med dette.

Eventuelt:
-

-

-

Hva er klubbens sportslige mål for kommende sesong – hvilken bestilling gir vi

senior og junior? Hvordan ønsker vi at Neset FK skal framstå i lokalsamfunnet?
Dette er tre vesentlige punkter styret må ta opp til diskusjon.
Sesongtips må utbetales. Ola og Boye

Fikk kr. 12000,- for å hjelpe til på Ånnafæst.
Avtaler på Ola og Lars Eilif må på plass.

Eddi overgang – Unni sjekker opp dette i forhold til Neset.

Det etterspørres bruk av Frostahallen – Unni lager en oversikt over bruken.

Valgkomiteen møter styret for å starte arbeidet med å finne folk. Vi må se på
utvalgene våre.
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-

Klubbhåndboken må settes ut i den daglige driften. Vi må finne en måte å

-

Budsjettmøte i desember.

implementere den på.

Referent:

Merete Nordskag

