Referat styremøte nr 10/2019

Neset fotballklubb

Referat Styremøte 10

Klubbhuset, mandag 9 des kl 18-2030
Tilstede: Lars Eilif Flægstad, Boye Quarme, Unni Nordahl, Odd Egil Wangberg, Siv
Tagseth, Einar Aatlo, Karl Martin Viken
Sak 70/2019: Valgkomite deltok første 30 min. Styret gikk gjennom organisering av
klubb (styret, utvalg). Styret ga «bestilling» til valgkomite.
- 3 styremedlemmer + en vara+ to revisor. Sportslig leder ønskelig om sitte som
1.varamedlem
- Valgkomiteen kommer på januarmøte.

Sak 71/2019: Innspill til budsjett 2020
a. Variable inntekter – hvilke salgsdugnader skal vi ha i 2020?
− Dorullsalg og abonnement ordning. Forslag på mal fra Boye.
Seniorlaget får denne dugnaden. Minimum 6 sekker på
abonnementet. Kjører fire runder i året a 325,- I tillegg vanlig
kjørerunde som inneværende år. Lagene blir G-13, J-14, G-16 og
junior. Muligens kjøre G-16 på runder der en deler opp salget i to.
Øker opp til 15 sekker pr. spiller.
− Neset tips – gjøre litt mer ut av det. A-laget kan stå på Coop og selge
før kamp.
− Sesongtips opprettholdes. Tre hver spiller. Alle lag.
− 17 mai salg (J11 og J12 og G11 og G12)
− Frostadan + Teltfest – Ola må si noe om dette. Opprigging –
parkering – nedrigging – vakt teltfest + kjøkken teltfest. G11 – G14
må spesifiseres hvem som gjør hva.
− Parkering – seniorspillere.
− Foreldregruppa på G13 opprigging og foreldregruppa G11
nedrigging. Oppfordres at lagleder setter opp liste.
− J-11 foreldre vakt på teltfest.
− J 13/14 kjøkken dagtid.
− Tine fotballskole junior som instruktører. G9 og J9 foreldre står i
kiosken
− Knøtteturnering G10 og J10 – kiosk. Parkering seniorspillere.
− Ånnfest - styret
− Arrangement i samarbeid med hovedsponsor Coop en dag på våren
og en dag på høsten. Styret, A-trenere, juniortrener. Fotballdag i
forbindelse på vår og høst. (6.div spillere)
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− Åpent klubbhus sommeren 2020 delegeres til en person som har
ansvaret.
− Kulturarrangement er usikkert
− Varetelling Coop i oktober junior og seniorspillere over 18 år.
− Mål å få med 6.divisjons spillere – dra de mere inn i klubben

b. Faste inntekter
− Coop hovedsponsor
− Aktivitetsavgift
− Kickback Hummel avtale
− Annet
− Har status pr.i dag over alle sponsorer og faste inntekter som
aktvitetsavgift.
− Arbeidsmål til neste år er å samle alle avtaler og se på hvem som
skal fornyes eller forlenges.

c. Kostnader
− Sr trener lønn, keepertrener lønn, Jr trener lønn ikke avklart.
− Kompensasjon andre trenere fra senior og ned – ta seg ut et plagg
fra hummel. Gjøres med et samlet kjøp.
− Kompensasjon lagleder Senior – kjøregodtgjørelse på opptil kr
3000,− Gi ut en liten påskjønnelse til trenere og lagledere med en blomst
til jul.
− Trening vinter, Level, Frostahallen – senior – Junior – G16
− Leie av buss til bortekamper lange bortekamper senior dekkes av
klubben. Vi dekker kun på buss til Junior og G16 inntil en sum på
kr. 3000,- og det må komme inn en søknad til styret.
− Leie Frostahallen. Reforhandle avtale?
− Leie minihallen
− Arbeidsavtale «vaktmestere»
− Dommerutgifter
− Annet? Garderober på Tautra må renoveres. Det må også opprettes
kontakt med kommunene ang. fornying av avtale med garderobene
på Tautra.

Disse sakene rakk vi ikke:
- Sportsplan
- Klubbhåndbok
- Bestemme møtedatoer og årsmøte
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Eventuelt:
Det ble bestemt at Unni og Merete skal ta en dag på det nye året for å legge inn
spillere i klubbadm.

Referent:
Merete Nordskag

