Innkalling 3 styremøte 090621
Tid 1900-2100. Vinnatrøa klubbhus
Stein Ola Stene – Boye Qvarme – Lars Eilif Flægstad - Unni Nordahl – Ingrid Vik – Geir Ude – Anders Dagsvik

Sak 7/2021: Frostadan
Styret har tidligere snakket om at det blir en form for Frostadan fra Neset sin side, men at dette
avhenger av gjenåpning.
Referat:
Grunnarbeidet med kunstgressbanen er i gang da og vi får ikke gjennomført noe stort
arrangement på Vinnatrøa pga dette og usikkerhet i rundt gjenåpning etter pandemi.
Vi konkluderer derfor med at vårt bidrag til Frostadan blir Tine Fotballskole 4.-6.august.
Styret i Neset ønsker å ha et arrangement i forbindelse av åpning av den nye kunstgressbanen,
kanskje i september.

Sak 8/2021 Tine Fotballskole 4.-6. august
-Oppstart planlegging. Påmelding og info må ut.
Referat:
-Blir på Tautra pga. skifte av gressmatte på Vinnatrøa i denne perioden.
-Det blir hengt opp plakater på Coop, sendt ut invitasjoner til IL Aasguten samt annonsert på
Facebook for klubbens lag, i tillegg kommer det annonse i Frostingen. Ved lav påmelding kan vi
invitere andre naboklubber.
-Det blir satt et tak på 100deltagere.
-Aldersgruppe 6-12år.
-Invitasjoner blir sendt ut i uke 23, frist for påmelding blir 4.juli.
-Påmeldinger går til Geir Ude på mail.
-Pris 500,-Prøver å få sponset grønnsaker til denne dagen.

Sak 9/2021 Hjemmeside Neset FK

-Hjemmeside Neset FK: Oppdatering, ansvarlig. Hva skal være inne på hjemmesida?
Referat:
-Styret ønsker å utbedre hjemmeside. Vi undersøker muligheten for å ha et samarbeid med
valgfaggruppe på Frosta Skole.

Sak 10/2021 HMS

-HMS: Førstehjelpsutstyr i klubbhus som omfatter hjertestarter, båre, nakkekrage, pledd.
Kurs/opplæring førstehjelp? Rutiner og beskrivelser
Referat:
-Styret utarbeider HMS-tavle med viktig informasjon.
-Styret skaffer HMS-utstyr som trengs i klubbhuset.
-Vi lufter også tanken på å arrangere et førstehjelpskurs for trenere og lagledere i klubben.

Sak 11/2021 Hærverk Frostahallen

Referat:
- Innlegg fra daglig leder i Frostahallen er delt på Facebook og på Hoopit angående hærverket.

Sak 12/2021 Samarbeidsmøte med Frosta IL ang Frostagrønt Arena
Referat:
-Gress skal rulles av 2.august. To ukers grunnarbeid før nytt gress rulles på.
-Frosta IL tenker i samme tid å reparere noe på løpebane.
-Det blir også reparert dekket i rundt de nye lysmastene som ble satt opp.
-Tett dialog med Frosta IL og entreprenør i forkant.

Sak 13/2021 Ekstraordinært forbunds-ting ang. boikott av Fotball-Vm i Qatar
Referat:
-Styret gir SPU-leder mandat til å delta på ekstraordinært forbundsting.

Sak 14/2021 Status fra sportslig utvalg GU/ AD
-Status gjenåpning av breddefotballen sesong 2021
-Annet
Referat:
-I neste fase (trinn 3) blir det mest sannsynlig åpnet for trening senior. Dette er ikke bekreftet.
Og det er svært usikkert når trinn 3 åpner.
-Påmeldte lag til OBOS-cup: J14, G14, G16.
-Junior: møte med trenere 10/9-21.
-SPU-møte avholdt. Det fordelt ansvar og oppgaver.
-Jobbet litt med trenerutdanning i barnefotballen. Trenerkurs blir til høsten. Dette blir lagt til
helg og vi håper på nok påmelding til at vi kan holde kurset på Frosta.

Sak 15/2021: Status fra bane- og anleggsleder. LEF
-Valahiet garderobeanlegg
-Valavollen fotballbane
-Frostagrønt Arena Vinnatrøa
-Friområde Vinnatrøa
-Orientering fra Frostahallen.
-Orientering fra klubbhusstyre
Referat:
-Valahiet: det mangler skap inne i garderobene til oppbevaring av vaskeutstyr. Vi ser på
alternativ til dette og skaffer så snart som mulig.
-Frostagrønt arena: se sak 12/2021
-Vinnatrøa: vi skaffer en nøkkelboks for å ha nødnøkkel til døra på klubbhuset i, i tilfelle
strømbrudd for da vil ikke kodebrikke fungere.
-Merking av baner: det blir kostbart å bruke gresspray. Vi går over til å bruke kalk.

Sak 16/2021: Status sponsor, prosjektgruppe. SOS
-Nye sponsormuligheter
-Sponsorutvalg
Referat:
- Det jobbes med å skaffe to representanter til et sponsorutvalg sammen med Stein Ola Stene
som sitter med sponsoransvaret i dag.
-Vi jobber med nye løsninger på sponsor.

-Minnetavle: det bestilles minnetavle til å ha på klubbhuset for de som har gitt minnegaver til
Neset FK.

Sak 17/ 2021: Status økonomi og finans. BQ
-Treningsavgift, klubbkontigent, dugnadsinnbetaling,
-Spillemidler fra fylket
-Sponsorinnbetalinger
Referat:
- Noe rest på medlemskontigent og aktivitetsavgift enda
-Dugnadsinnbetalinger ønskes fortsatt betalt på giro og ikke via Hoopit foreløpig.
-Spillemiddelsøknad er godkjent, men penger kommer ikke i år. Prosjektgruppe kunstgress
setter i gang prosessen da Neset har fått lovnad på kommunal garanti både i forhold til
spillemidler og i forhold til lån.
-Sponsorinnbetalinger er på vei inn da nye avtaler er landet.

Sak 18/2021: Status smittevern/material/dugnad. IV
-Dorullsalg J14 og J15
-Smittevern ved gjennomføring av hjemmekamper. Merking, plakater, digital registrering,
synlighet.
Referat:
-Maling av tribuner og innbytterbenker : i uke 25. Noen av de lagene som skulle bidratt på
Frostadan blir satt opp på maling nå.
-Dorullsalg: det er opp til hver enkelt hvordan man selger; facebook, nabolag, venner og familie.
Ingenting i veien for å selge «på døra».
-Smittevern: fungerer godt med registrering av tilskuere med scanninga via Hoopit.
-Vi planlegger til neste sesongs oppstart at alle får en bag for å ha førstehjelpsskrin og det utstyr
som trengs. Dette skal evt deles ut sammen med trøyer og keeperhansker og leveres inn etter
endt sesong, spesielt for barnefotballen som ofte tar pause til ny sesong.

Referent
Ingrid Vik

