Referat 1 styremøte 120421
Tid 1930-2100. Vinnatrøa klubbhus
Sten Ola Stene – Boye Quarme – Lars Eilif Flægstad - Unni Nordahl – Ingrid Vik – Geir Ude – Anders Dagsvik

Sak 1/2021: Konstituering etter årsmøte
-Vi følger klubbhåndbok.
-Konstituerer roller i styret
-Fordeler funksjoner

Referat:
-Går igjennom styrets mandat og styrets roller.

-Rolle- og ansvarsfordeling i 2021 blir som følger:
Leder: Unni
Nestleder: Lars Eilif
Kasserer & økonomi: Boye
Sekretær, dugnad & mateieraler: Ingrid
Sponsor: Stein Ola
Sportslig: Geir og Anders (med Geir som leder i SPU)
Neset sin representant i Frostahallen: Lars Eilif
Neset sin representant i Husstyret for klubbhuset: Lars Eilif
Kioskansvarlig (ansvar for innkjøp og oppgjør etter kamp): avventer denne til et senere møte
Resten av kioskteamet vil rullere.
Nøkkelansvarlig (klubbhus): Jon Flægstad
Bookingansvarlig (klubbhuset): avventer denne til et senere møte.
Rekrutteringsansvarlig: Anders
Dommeransvarlig: se pkt under

Trenerveileder: se pkt under
Sportslig utvalg: Geir, Anders. Forslag på dommeransvarlig og trenerveileder kom frem i møte. Geir
følger opp denne og tar kontakt med de det gjelder. Avklares innen neste styresmøte:
FIKS-ansvarlig: Geir
Politiattestansvarlig: Stein Ola
Barnefotball- og fairplayansvarlig: Anders
Keeperutvikler: avventer denne til et senere møte. Sportslig utvalg har denne på agendaen sin.
Banekoordinator: Roald Vang
Hoopitansvarlig: Geir
Spilletrøyeansvarlig: Forslag kom frem i møte. Unni følger opp denne og tar kontakt med
vedkommende innen neste styres møte.
Jentefotballansvarlig: Geir (sportslig leder)
Kvalitetsklubbansvarlig: Unni
Smittevernansvarlig: Ingrid
Nesettips- og sesongtipsansvarlig: Forslag kom frem i møte. Unni følger opp denne og tar kontakt
med vedkommende innen neste styres møte.
Etter møtet i dag er det viktig at riktig informasjon om styret o.l blir oppdatert i ulike instanser.
Bl.a. Fiks, krets- og forbund osv. Ansvarlig Unni

Sak 2/2021: Info og saker fra styreleder
-Forventinger
-Møteplan 2021/2022
-Diskusjon: Hva ønsker styre i Neset FK å legge mest fokus på og tid på i sesongen vi har foran
oss?
-Samarbeidsmøte Aasguten

Referat:
-Forventninger; Gjennomgang av rollebeskrivelser hentet fra klubbhåndbok.
-Møte første mandag i hver måned fra kl.19-21. Møteplan sendes ut
-Unni referer fra klubbforum 15/04. Nytt møte 30/04.
•

Åpner opp i trinn hver tredje uke. Endringer kan skje

•

Uklare signaler i forhold til oppstart senior.

•

Trinn 1 og 2 april/mai: kommunebegrensninger. Kretsen jobber med løsninger for små
kommuner.

•

Trinn 3 juni : kretsen ser for seg seriekamper for barnefotballen på tvers av kommuner.
OBOS for ungdomsfotballen. Kan skje endringer her.

•

Trinn 4 juni/juli: klubbturnering, fotballskoler, seriespill ungdomsfotballen

•

Et utvalg fra gamle nord og gamle sør (trøndelag) skal frem til 30.april arbeide frem et
alternativ for avvikling av kamper i løpet av disse trinnene. Endringer kan oppstå.

-Geir ordner et innlegg i Hoopit for å informere trenere om hva vi vet så langt om gjenåpning av
fotballen.

Sak 3/2021: Info og saker sportslig leder
- Oppstart sesongen 2021. Infomøter lagledere og trenere
-Senior, trenersituasjon. Styret synes det er viktig at vi har en plan for senior og at gruppen kan
møte en trener før gjenåpning. Infomøte senior
-Barnefotballen og ungdomsfotballen: seriespill, knøtteturnering, påmelding cup og turneringer,
-Tine fotballskole
Referat:

-Oppstart og infomøter med trenerteam. Diskuteres i neste styresmøte 3 mai
-Seniorlaget. Diskuteres i neste styresmøte 3 mai

-Tine fotballskole blir i forbindelse med Frostadan. Uke 31
-Fotballensdag el som erstatning for Frostadan. Lørdag uke 31. Diskuteres ytterligere i
neste styresmøte 3 mai
-Knøtteturnering på Frosta: 26.september.

Sak 4/2021: Info og saker fra bane og anlegg
Valahiet garderobeanlegg.
Utstyr: Mål og banemerking
Plenklipp bane og friområde Vinnatrøa og Valahiet sesongen 2021

Saken følges opp på neste styresmøte 3 mai da det ikke bli tid i dette styresmøte,

Sak 5/2021: Info og saker fra sponsor, prosjektgruppe
-orientering om avtale, leverandør , tidsplan og aktivitet i prosjektet nytt kunstgressdekke
Saken følges opp på neste styresmøte 3 mai da det ikke ble tid i dette styresmøte

