Referat styremøte nr 11/2020

Neset fotballklubb

Referat styremøte 11

Klubbhuset, mandag 13 januar kl 1800
Tilstede: Lars Eilif Flægstad, Boye Quarme, Odd Egil Wangberg, Unni Nordahl, Ola
Asklund, Einar Aatlo, Merete Nordskag
Sak 1/2020: Påmelding av lag
- Unni orienterer om påmelding lag sesongen 2020
- Styret er bekymret for juniorlaget – det er lite spillere på trening til junior.
Ønsker at dette avklares straks. Sportlig leder tar tak i dette. Møte med trenere.
- Sportslig leder skal ha adgang til laglederesidene på facebook for å følge opp det
sportslige. Sportslig leder ønsker å gi info til foreldrene også gjennom facebook.
Sak 2/2020: Oversikt spilletrøyer for kommende sesong
− Søknad Coop - mangler spilletrøyer til de aller minste
− Lill Judy ansvar for spilletrøyer

Sak 3/2020: Utstyr og andre materialer for kommende sesong
− Sikre at alle lag har skap, standard merking på skap. Ola får oversikt over lag fra
Unni. Ola tar ansvar for oppfølging av dette
− Klargjøre utstyrsrom for sesongen
− Klargjøre klubbrom i Frostahallen for kommende sesong
− Kalde garderober i Frostahallen – Lars Eilif tar kontakt med hallen ang. dette.
− Klargjøre utstyr ute også
Sak 4/2020: Medlemskontingent Neset FK 2020
− Kontingent fastsatt av årsmøte 2019
− Info på hjemmesiden legge ut (Merete), Frostingen (Boye), facebook (Merete),
sende ut giro (Boye), stand på coop under medlemskvelden – dele ut giroer
− Sesongtips legges ut på hjemmesiden (Merete)

Sak 5/2020: Samarbeidsaktiviteter hovedsponsor
- Lages en årsplan for aktiviteter gjennom året.
- Klubbkveld i mars utvides en del med mere aktiviteter (sesongtips, Neset FK
quiz, salg av sesong tips, Coop aktivitet) Seniorspillere utfordres til å bidra med
noe
- Kunne det vært en ide og laget en supportergenser?
- Lik klesplagg til lagledere og trener basert på ei liste som vi innhenter i 2020.
- Panteavtalen – Unni

-
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Kick off vårsesongen 2020 og kick off høstsesongen 2020 (Magne)
VIP billett hjemmekamp vår + høst. Middag + forelesning + + +
Payback med coopen?

Sak 6/2020: Klubbhåndbok (inkl ny sportsplan)
- må ferdigstilles slik at den kan vedtas på årsmøte.
Sak 7/2020: Aktiviteter - Hvem deltar hvor og når
- Påmelding kretsting 31 jan-1 feb. Styret gir fullmakt. Frist påmelding 19 januar
-

Unni og ola – Boye vara

Påmelding Forbundsting på Ullevaal Stadion, lørdag 7.- og søndag 8. mars 202
NFF. Forbundstinget settes lørdag 7. mars kl. 11:00. Frist : 7 februar

Påmelding seminar «Anleggsseminar vedr. kunstgressbaner - Drift og

vedlikehold etter innføring av nye forskrifter. Dato 11 el 12 februar hhv Steinkjer
og Trondheim. Mer info forventes komme fra krets på dette. Lars Eilif og Ola

-

reiser.

Påmelding barnefotballforum 30 jan (Levanger) eller 4 februar (Stjørdal). Jørn er
utfordret og prøve å få med seg noen fra trenersiden. Unni eller Merete deltar om
ikke noen andre blir med.

Sak 8/2020: Status søknad tippemidler lysanlegg.
- Saltvik i Trøndelag fotballkrets mener dette må være feil at vi ikke får
tippemidler. Boye har undersøkt og venter på svar fra Saltvik.

Sak 9/2020: Vintertrening for lag 2020
- Egen plan er laget for Vinnatrøa – Minihallen – Frostahallen – Level - Skatval
- Treningshelg for senior i Meråker. Frokost + overnatting. Styret synes det er
positivt
Sak 10/ 2020: Årsmøte 2019
- Dato: Tirsdag 10. mars kl. 18.00 Klubbhuset
- Forberedelser: Innkalling en måned før. Frostingen to uker før + facebook+
hjemmesiden + Frsotaporten. Frostingen to uker før møte.
- Styret må sette seg inn hva de skal meldes inn – sendes pr. mail
- Øker opp aktivitetsavgiften med kr 50,-

Eventuelt:
-
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-

Avtale Frostahallen + garderobene Tautra + banen Tautra. Må følges opp .
Lars Eilif tar kontakt med grunneier.
Klubbadm. medlemmer må legges inn. Må ha det gjort innen 30. april
Faktura fra Coop/Vårres Cafe. Ola og Boye tar kontakt pr. mail.

-

Neste møte 3. februar kl. 18.00

-

Neset møte valgkomiteen og styret må ha på plass en person i valgkomiteen

Referent: Merete Nordskag

