4 Referat styremøte 050721
Tid 1900-2100. Vinnatrøa klubbhus
Tilstede: Stein Ola Stene – Boye Qvarme – Lars Eilif Flægstad - Unni Nordahl – Ingrid Vik – Geir Ude –
Fravær: Anders Dagsvik

Oppfølging av saker fra forrige møte. Møtereferat 090621. Alle sjekker sine oppgaver
frem til dette møte og avgir status i møte.
Oppfølgingsaker:
Sak 9/2021 pågår
Sak 10/2021 pågår
Sak 12/2021 ok
Sak 15/2021 pågår.
Innkjøp skap Valahiet: IV kjøper inn.
Nøkkelboks ved inngangsdør. LEF følger opp denne opp mot husstyre.
Sak 18/2021 pågår
Maling av tribune og innbytterbenker pågår. Frosta Grønt har tidligere tilbudt seg å
gjennomføre deler av jobben. I stedet for å gjøre malejobben selv tilbyr de nå 10 000 kr til
lagskassa til det lag som utfører maler jobben. Styret velger å dele jobben på to lag slik at hvert
lag får 5000 kr til lagskasse. Det ble foretatt trekking på hvilke to lag som får tilbud om å utføre
jobben. IV tar kontakt med de lag det gjelder. Dersom de ikke tar jobben er det trukket
reservelag. Styret er veldig takknemlig til sponsor Frosta Grønt sin giverglede i Neset FK.

Sak 19/2021: Tine fotballskole 4-6 august
Instruktører fra J15 og G16. Opplæring gis før gjennomføring av fotballskolen. Ansv GU
Invitasjon sendes også til naboklubbene Ekne, Skogn, Aasguten, Markabygda. Ansv UN
Invitasjon legges ut på hjemmesider til campingplassene på Frosta. Ansv UN
Innkjøp kiosk: Salg av kaffe + vaffel + is. Innkjøp. Ansv UN
Kiosk salg: Høre om noen foreldre evt spillere fra J14 kan ta salget. Ansv UN
Gratis grønnsaker til deltagere: Høre om noen sponser grønnsaker. Ansv UN
Partytelt med noen benker settes opp ved Valavollen. Ansv LEF
Mål: Avhnegig av påmelding så flyttes mål fra Vinnatrøa til Valavollen. Ansv LEF
Vannflasker vassverket: Hære om de har flaker å gi bort. Ansv LEF
Isdisk og kjøleskap: Hører med Coop om de kan låne oss. Ansv GU
Sak 20/2021: Seriespill høsten 2021
-Vinnatrøa er « stengt» i perioden 2/8-23/8 pga at nytt dekke skal legges. Flytte
treninger og melde inn omberamming av kamparena for hjemmekamper i den perioden.
Flyttes til Valavollen. Ansv GU
- Utfordring med få spillere i høstserien på både G16(11 stk) og G19 (7 stk). Dette er
ikke nok spillere i antall til å melde på lag i begge klasser. Med bakgrunn i antall spillere,
alderssammensetning, trening og kampbelastning og mulig lag sesongen 2022, tenker
styret at det blir mest riktig å trekke G19 fra seriespill høsten 2021. Sportslig leder vil ta

en prat med trenere og spillere for å skissere kamp og trenings tilbud til G19 spillere
høsten 2021.
-Oppstart seriespill for senior.
Sesongtips: Kjører digitalt. Roald Vang har forberedt en variant som legges ut i
sosiale media. RV gjør klart årets sesongtips digitalt.
Billetter: Det blir gratis inngang på alle hjemmekamper
Neset tips: Gjennomfører Neset tips på hjemmekamper. IV følger opp denne opp
mot Neset tips ansvarlig.
Kiosksalg: Innkjøp av varer. Ansv IV/UN
Salg i kiosk: 5 hjemmekamper hvor vi trenger folk i kiosken. Ansv IV/UN
Sak 21/2021: Dommere
Skjema honorar for klubbdommere ble revidert. Nytt skjema tas i bruk for høstserien.
Oppdatere skjema. Ansv UN
Sak 22/2021: Status sponsor, prosjekt kunstgress
Vegar Vold blir med som medlem i sponsorutvalget sammen med SOS. Det innhentes
tilbud på ny sponsorløsning. Gås gjennom på neste styresmøte.
Status nytt dekke. Går etter plan med oppstart 2/8 og ferdig 23/8. Lars Eilif er
kontaktperson under anleggsperioden.
Minnetavle. Pågår
Sak 23/2021: Status bane- og anlegg
-Frostagrønt Arena Vinnatrøa. Her må det registreres nytt navn i bane og anleggs
registeret. LEF følger opp denne mot NFF trøndelag.
Sak 24/ 2021: Status økonomi og finans
- Medlemskap og aktivitetsavgift seniorspillere. BQ legger ut til spillere i Hoopit.
Viktig at dette blir betalt før første seriekamp.
Sak 25/2021: Status smittevern/material/dugnad
Se saker over.

