Referat styremøte nr 16/2020

Neset fotballklubb

Referat styremøte 16-2020

Klubbhuset på Vinnatrøa 28 mai kl 18-20
Tilstede: Boye Quarme – Unni Nordahl – Lars Eilif Flægstad – Einar Aatlo – Odd Egil
Wangberg – Merete Nordskag
Sak 18/2020: Styret i Neset FK
- Ola fratrer fra sin rolle i Neset FK fra dags dato. Han ønsker å bidra med det han
får til når helsa tilsier det.
- Årsmøtet: Torsdag 11.juni kl. 19.00. Setter inn annonsering på Facebook +
Frostingen
- Einar, Odd Egil og Ola ut av styret. Ingrid Vik, Stein Ola Stene, Geir Ude inn i
styret. Mangler en ungdomsrepresentant.
- Klipping av plen og vedlikehold av området rundt Vinnatrøa.
- Dugnad Vinnatrøa – Tirsdag 9.juni kl. 18.00. Arbeidsliste lages av Unni og
Lars Eilif.
Sak 19 /2020: Status fotballaktivitet lag i klubben
- Trening J7G7- Sr i perioden mars-mai
- OBOS cup og sesongstart. Vet ikke om når det blir sesongstart. Ligger ann til at
det blir de minste får starte først. De som er 19 år om mindre får trene som
normalt fra 1.juni. OBOS cup er det meldt på 5 lag. Ikke bestemt om det blir OBOS
cup, men en planlegger ut i fra at det blir.
- Alle lag har skap.
- Boye refererte fra lagledermøte gutte16 – junior og senior. Forutsigbarhet for
spillere til høsten om en skal melde på Juniorlag. Når serien begynner sitter
Juniorene igjen med åtte spillere, men med et samarbeid mellom G16 og senior
blir det meldt på et juniorlag. Viktig å ivareta et juniorlag i klubben.

Sak 20/2020: Dommere
- Her må klubbene selve melde inn hvem som skal dømme hvilke kamper i egen
klubb slik at FIKS oppdateres. Dette skal meldes på e-post fra dommeransvarlig i
klubb (husk og vis til kampnummer): randi.himle@fotball.no.
- Innen 1. april for kamper i vårsesongen
- Innen 10. august for kamper i høstsesongen
- Rekruttdommere for vår klubb, de må settes opp på 9’er kamper for å bli
godkjent. Melder en ikke inn, setter forbundet opp dommere på kampene.
- Einar sender Unni oversikt over klubbdommere – rekruttdommere og
kretsdommere
- Unni tar kontakt med de spillerne på G-14 som ikke ble opp på treningsgruppa G16. Sjekke ut om de vil rekrutteres til dommere.
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Sak 21/2020: Dugnader
- Det var åtte spillere som deltok fra Juniorene 10 sekker hver
- Senior 30 spillere og 10 pakker + noen solgte noen til. Tre spillere som ikke har
hentet enda, uavklart hva en skal gjøre med dem. Ingen negative
tilbakemeldinger.
- Erfaringer tilsier at vi fortsetter med dette konseptet  G16 neste lag midten av
juni.
Sak 22/2020: Økonomi
- Medlemskap Neset Fk. Nytt system som Unni har fått litt opplæring på.
- Har alle spillere betalt medlemskap i Neset? Dette vil følges opp etter hvert.
- Aktvitetsavgift – det er ikke fakturert enda. Kjører ordinære priser. Boye har
dispens til å redusere aktivitetsavgiften for de som etterspør. Vente til seriestart.
- Sponsormidler. Fakturering sendes ut nå.
- Leiekostnader Frostahallen fakturert ut februar. Ikke fakturert for mars – mai.
Sak 23/2020: Anlegg
- Status Valavollen og Valahiet. Holder på, men det går seint. Det er lagt golv i
dusjene. Hovdal kommer ikke, tar heller ikke telefonene når en ringer. Det skal
være klart til sesongstart. Unni tar kontakt ang. framdrift. Det har stoppet litt
opp. Skifte vindu og dører + panel. Dette står på vent før vi kan komme videre.
- Oldboys tar på seg maling utvendig av garderobene på Tautra
- Status Vinnatrøa (kunstgressbane, gressbane, minibinger, tribune,
parkeringsplass, friområde)

Sak 24/202: Utstyr og materialer
- Vi får spilletrøyer fra coop. Da blir det like trøyer på alle lag i Neset FK. Blir
utdeling av spilletrøyer, men usikker på når det blir.

Eventuelt:
- Klipping av plen – sommerjobb for en ungdom. Starte opp etter skoleslutt. Kun
klipping på Vinnatrøa. To ganger i uka – kr.3000,- for jobben. Lages en avtale.
Referent: Merete Nordskag

