Referat styremøte nr 12/2020

Neset fotballklubb

Referat styremøte 12-2020

Klubbhuset, mandag 3 februar kl 1800-2000
Sak 82/2020: Valgkomite orienterer
Geir Ude blir med i styret
Har vært i kontakt med Stein Ola Stene
Leter etter tre nye personer.
En ungdomsrepresentant ønskes i styret.
Sak 83/2020: Gjennomgang referat fra forrige møte.
- Det vil bli fulgt opp med nett på målene + 7’er mål.
- Spray til merking på Tautrabanen
- Målband til merking av banen.
- Hjørneflagg på Tautra
- Lages ei liste av hvor stor banene skal være – ei matrise.
- Lage et skriv når vi har ting på plass ang. bruken på Tautra.

Sak 84/ 2020: Forberedelse årsmøte
a. Styrets sammensetning
b. Styrets arbeid - Merete prater med Jørn ang. uttalelse sportslig leder
c. Medlemmer
d. Arrangement/aktiviteter – Unni /Merete
e. Årsmeldinger:
− Sportslig utvikling,
− kurs/møter/representasjoner
− dommere - Einar
− anlegg/baner/utstyr – Lars Eilif + Boye Minihallen
− klubbhus/kiosk har fått
− dugnad/sponsor Odd Egil, Lars Eilif og Unni
f. Økonomi (eget punkt)??? Under regnskap/budsjett Boye
g. Årsberetning fra Nesetveteranene – kommer fra Jon Flægstad
h. Trenere og lagledere 2019 og 2020 – er i boks
i. Årsmelding fra lagene – er i boks
j. Regnskap 2019 og budsjett 2020 - Boye
k. Medlemskontingent 2021 og aktivitetsavgift 2020
l. Dugnadsplan 2020 skal legges inn i årsmeldinga
m. Klubbhåndbok for Neset FK – Unni og Merete får i havn den
n. Valg

Referat styremøte nr 12/2020

Neset fotballklubb

Sak 85/2020: Styrets sammensetning og organisering
- Ønsker en ungdomsrepresentant i styret. Oppgave til valgkomite.
- Styret ansvarlig for representanter til valgkomite to stykker. Alle i styret spør
folk rundt seg om deltaker i valgkomiteen.
- Sportslig leder fast representant i styret (oppmøte i forhold til aktuelle saker,
bruk vara mer aktivt)
- Opprette et anleggsutvalg (inn i klubbhåndbok og organiseringskart)
Eventuelt:
- Foreldrevettplakat
- Garderober på Tautra renovering må kvalitetssikret at alt er med. Når
oppstart. Hvor mye er med på beløpet som tilbudet er utsendt med. Tilbud
sender over til Odd Egil for vurdering.
- 4H ønsker å låne Valahiet og Vallavollen først på august
- Må opprette et anleggsutvalg. Det kommer krav til dokumentasjon og miljøkrav.
Referent:
Merete Nordskag

