Referat 2 styremøte 100521
Tid 1900-2100. Vinnatrøa klubbhus
Stein Ola Stene – Boye Qvarme – Lars Eilif Flægstad - Unni Nordahl – Ingrid Vik – Geir Ude – Anders Dagsvik

Oppfølging av saker fra forrige møte. Møtereferat 120421
Alle sjekker sine oppgaver frem til dette møte
Sak 3/2021: Info og saker sportslig leder
Gjenåpning av breddefotallen sesong 2021. Referat fra klubbforum 5.mai
Arbeidsgruppe har fremarbeidet følgende forslag for barne- og ungdomsfotballen.
Trinn 1: innenfor kommunen. 16.april? – 23.mai?
Trinn 2: innenfor kommunen. På tvers av små kommuner. 24.mai? – 10.juni?
Trinn 3: På tvers av kommuner. 11.juni? – 1.juni?
Trinn 4: Normaltilstand. Lokale nedstengninger. 1.juli? – høst 2021

Barne- og ungdomsfotballen
8- og 9åringer starter opp fra 24.mai
Knøtteturnering: går som normalt
Ungdomsfotballen: starter opp fra 24.mai
Dette avhenger av at det ikke dukker opp ny og mye smitte i de aktuelle kommunene lagene
hører hjemme i.
Senior

FOTBALLENS KORONAVETTREGLER GJELDER FREMDELES
•

•
•
•
•
•
•

Føler du deg syk, bli hjemme.

God hånd- og hostehygeiene og forsterket renhold.
Alltid minst 1meters avstand utenfor aktivitet.

Alle personer som deltar i fotballaktivitet eller er publikum skal være registrert med
navn, tidspunkt og telefonnummer.
Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet.
Spillere over 20år kan trene ute og inne med minst 1meters avstand.

Barn og unge, til og med de som fyller 20år i 2021, kan trene med kontakt ute og
inne.

En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse
på inntil 20spillere. UNNTAK: voksne spillere innendørs (10spillere per gruppe)
- Info hentet fra NFF

Alt i FIKS er oppdatert i forhold til årets trenere og lagledere.
Tine fotballskole
Sak taes på et senere møte

Sak 4/2021: Info og saker fra bane og anlegg
Valahiet garderobeanlegg
Gulvbelegg mangler på gjestetoalett. Dette blir tatt til høsten.
Lars Eilif gir klarsignal på lagledersiden på FB når vann i toalettene har blitt koblet på.

Mål og banemerking
Valavollen: Lars Eilif tar en sjekk på at kostene på banen er intakt.
Vinnatrøa: merke opp ny 9’er-bane samt 2stk 7’er-baner. Kan ikke spilles kamper samtidig på
disse tre banene da det blir for lite plass i mellom 7’er og 9’er.
Lars Eilif og Stein Aursand tar ansvar for merking umiddelbart.
Lars Eilif spør om Johan Lein kan ta ansvar for banemerking på Valavollen.
Plenklipp bane og friområde Vinnatrøa og Valahiet sesongen 2021
Ansvar Valavollen: Lars Eilif Flægstad
Ansvar Vinnatrøa: Stein Aursand
Orientering Frostahallen. Fast post i møtene fremover
Ingen møter siden sist styremøte i Neset.

Sak 5/2021: Info og saker fra sponsor, prosjektgruppe
Orientering om Frosta Grønt Arena
Stein Ola Stene presenteres forslag fra GV-reklame i forhold til profilering på tribune og rundt
anlegget.
Avklare kostnadsfordeling på dette med hovedsponsor.

Sak 6 / 2021: Info fra styreleder

Supplering på fordeling av roller og ansvarsområder
Spilletrøyeansvarlig: Lill Judy Vik. Ønsker å ha noen sammen med seg.
Neset- og sesongtipsansvarlig: Lill Judy Vik er muligens med videre. Men har tanker om hvordan
dette kan løses med tanke på premiering. Taes på et møte når vi vet hvordan sesongen for senior
blir.
Bookingansvarlig: Jon Flægstad. Mulig sammen med noen fra Nesetveteranene.
Husstyre: Lars Eilif Flægstad, Jon Flægstad, Frosta I.L skaffer en representant.
Kioskansvarlig: avventer til et senere møte
Dommeransvarlig og deltager i SPU: Erlend Kjørsvik.
Dommerliste (til kamper som klubben skal sette opp): Roald Vang
Trenerveileder og deltager i SPU: Aleksander Ulvik

Vasking på klubbhus
Pr.dags dato står vi uten renholder på huset og vi trenger å ta tak i dette inntil nytt husstyre har
hatt sitt første møte og sett på saken.
J15 får ansvar fra nå og ut juni.
De vasker etter trening tirsdag og torsdag.
Vask gulv i gang, vask toalett og vasker + gulv på toaletter.
Tøm søppel.
Unni Nordal videreformidler dette til lagleder for jentelaget.
På sikt må husstyre ta stilling til om dette blir en lønnet tjeneste eller om det skal på dugnad.

Utstyrsrom.
Hærverk.
Taes på neste styremøte

Frostadan.
Unni Nordal har vært i kontakt med Torgunn Østbø om at Neset ikke kommer til å ha et stort
arrangement i forbindelse med Frostadan, men at vi kan få til noe.
Taes på neste styremøte
Hjemmeside Neset FK
Taes på neste styremøte

Sak 7/2021: Info og Saker material – dugnad
Ingen saker mottatt

Sak 8/2021: Info og saker fra Økonomi
Ingen saker mottatt

