Referat styremøte nr 15/2020

Neset fotballklubb

Referat Styremøte 15-2020

Frosta skole 20 april kl 1700-1830
Tilstede: Odd Egil Wangberg – Ola Asklund – Lars Eilif Flægstad – Boye Quarme – Unni
Nordahl – Merete Nordskag
Til info:
- Referat fra styremøte 13 og 14. Styremøte 13 var pr. mail. Styremøte 14 var et
koronamøte. Det har derfor vært 13 saker det ikke foreligger noe referat for.

Oppfølging saker fra 29 mars:
Dommere
- Inntil vi får gjennomført nytt årsmøte er Einar fortsatt dommeransvarlig i klubben.
- Ber om at du Einar følger opp følgende: oversikt over personer i klubben som har
gjennomført klubbdommerkurs i 3’er, 5’er og 7’er – overdikt over hvilke personer i
klubben som har gjennomført rekrutt dommerkurs – status på hva som er planlagt av
gjennomføring av klubbdommerkurs.
Økonomiske konsekvenser
- Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å rapportere om de
aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset gir. Boye har
jobbet med denne og rapportert inn foreløpige tall. Følger opp denne videre.

Valavollen
- Arbeidet har kommet gått i gang. Det er stillestans i arbeidet akkurat nå.
- Avtalen med Vallavollen må sjekkes opp om den utløper. Unni sjekker opp dette.
- Det blir søkt på kulturmidler og søknad på spillemidler. Det må foreligge en
kostnadsoversikt for å søke på spillemidler.

NYE SAKER

Sak 14 /2020 - Kampavvikling 2020:
- Teamsmøte 16.april Trøndelag Fotballkrets.
- Sesong 2020. Ingen organisert arrangement for 15. juni. Dermed utgår
vårsesongen
- Usikker på oppstart til høsten, men må ha en plan for høstsesongen
6-9 år:

-
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Klubbenes ansvar i fellesskap. Knøtteturnering 8år og seriespill uten tabell 9 år.
Knøtteturnering går som vanlig pr. i dag.
10-19 år:
- Kamper vårsesong utgår. Terminlister høst er under arbeid. Planlegger å
gjennomføre høstsesong som oppsatt. Avdelinger opprettholdes men kan hende
blir justert noe.
- Frist for evt lagsendring flyttes fra 10/6 til 1/6. Mål om ha kamp og
dommeroppsett klart før ferieavvikling. 18 okt. siste kamp i høstsesong.
- Blir kun en serie.
- Kan komme noen justeringer.
Senior:
- Kamper vår utgår. Terminliste er under arbeid. Blir gjennomført enkelserie.
Høstsesong som planlagt men kan komme små endringer. Opp og nedrykk som
planlagt (breddereglement $4-7). Utvider ikke høstsesong.
Unni legger ut denne informasjonene på lagledersiden.

Sak 15/2020 - Cup 2020:
- Neset trekker alle lag på Storsjøcup. For risikofylt til å sende spillere og lagledere
over grensen.
- Åpner for at dersom det blir arrangert lokalt i Trøndelag oppfordres til å melde
på der. Påmelding skal gå gjennom Boye
- Vi ser på muligheter for at vi kan ha et arrangement på Vinnatrøa
- Årlig fast arrangement mellom Åsen, Ekne og Neset for å opprette
kontakt/samarbeid??

Sak 16/2020 - Dugnader 2020:
- Sesongtips høstsesong vi har betalt for kupongene. Ble frarådet til å dra rundt for
å selge. Roald Vang har laget en variant på nett som vi går for. Noe som vi også
kan fortsette med etter denne koronatiden.
- Neset tips fortsetter som vanlig - blir gjennomført på høstsesongen.
- Dorullsalg kjører ut og selger leverer på trappa. Legger vekk kjøreruta for en
periode. Kan også legges ut på supportersiden at nå er det dorullsalg. Kjøre ut
sekker til de som vil. Junior og A-laget selger.
- 17 mai – avlyst
- Frostadan og teltfest – er enda ikke tatt noen beslutning på – kommer tilbake til
dette når vi vet mere.
- Øyvind Hagen – huset inni Kvamdalen. Huset skal rives helt ned. Ta vare på
rundstokkene. Kan gi oppdraget til et lag som kan stille med et antall voksne. Ola
har ansvar for dette.
- Maling på Tautra (innvendig og utvendig) – må gjøres på dugnad. Lars Eilif tar
kontakt med et lag som fikser dette.

Referat styremøte nr 15/2020

Neset fotballklubb

Sak 17/2020 - Økonomi:
- Krets til Neset FK klubbkontigent faktureres i mai + kurs gjennomført i vår.
Lagsavgift kommer ikke i vår. Bøter og gebyrer blir det ingen endringer på.
- Klubbkontigent (medlemskontingent i Neset) få inn lister fra lagene. Registrere
lagene på fiks
- Aktivitetsavgift venter med den til etter sommeren – kan gi redusert, men
oppfordrer til å betale fullt ut.
- Lotteri og stiftelsestilsynet - frist 21/4 har ikke noe å søke på pr. i dag.
- Venter med å sende ut sponsorbetaling til midten av mai – vi venter med ei
avgjørelse til neste møte.
Eventuelt:
- Bruk av narkotika – dop. Klubben har nulltoleranse og utestengelse eller tilby
ruskontrakt
- Årsmøtet innen utgangen av juni.
Referent – Merete Nordskag

