Innkalling 6 styremøte 060921
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 020821. Alle sjekker sine oppgaver
frem til dette møte og avgir status i møte.

Sak 29/2021: Kort evaluering Tine Fotballskole 2021 (UN/GU)
- Gjennomføring
- Økonomi
- Tilbakemelding fra deltakere
Referat:
Gode tilbakemeldinger om gjennomføring. Virket som deltagere hadde en veldig god
opplevelse.
Som arrangør opplevdes det tungvint med flytting og lagring av mat og utstyr, samt
overbelastning på det elektriske anlegget. For fremtiden blir nok dette arrangementet
igjen lagt til Vinnatrøa, men styret er godt fornøyd med å få gjennomført selv om vi ikke
hadde vår hovedarena tilgjengelig (skifte av kunstgress på Vinnatrøa).

Sak 30/2021: Status planlegging Knøtteturnering 26.september (GU/AD)
- Geir/Anders tar oss gjennom sjekkliste for gjennomføring
- Fordele oppgaver
Referat:
Ca 50 lag kan bli påmeldt.
Informer om regler rundt mixlag - Geir
Finne ut hvor mange mål vi må ha. Lage plakater over bane oppdeling – Geir/Anders
Pokaler må bestilles når påmelding er ferdig – Boje
Info om fakturering på premiene på invitasjon.
Dommere – Erlend (Geir kommuniserer med Erlend om dette)
Speaker booker vi inn Frosta lyd - Unni
Parkeringsplasser og dirigering, gi ansvaret til Neset veteraner? Parkeringsplasser Anders
Informere lag som skal på dugnad i kiosk – Geir
7åringer har kamper første halvdel av turneringen. Her blir foreldre til 8- og 9åringer
satt opp på kiosk
8åringer har kamper siste halvdel av turnering. Her blir foreldre til 7- og 9åringer satt
opp på kiosk.

Man setter opp 6stk på kjøkken til hver vakt.
Husk å se til toaletter og gang slik at det ser presentabelt ut.
Handle inn til kiosk – Unni og Ingrid
Sak 31/2021: Åpningsarrangement ny bane (ALLE)
- Tidfeste (lørdag 23.oktober som er siste hjemmekamp for senior?)
- Omfang: Åpning, barnefotballkamper, aktiviteter, salg, sponsor, Frosta IL
Friidrett, kiosk, musikk, underholdning, utdeling av oppmerksomheter
-Fordele oppgaver.
Referat:
Idemyldring:
Prøve å legge det til en A-lagskamp. Kan vi få flyttet kampen 1.oktober til 2.oktober i
stedet? – Geir undersøker muligheten for det. Hvis dette ikke går i orden blir det åpning
23.oktober, når A-laget har sin siste hjemmekamp.
Kan lagene stille seg opp og vise seg frem på noe vis?
Salg av klær inne i klubbhuset?
Stand for hovedsponsorer? (Coop og Frostagrønt) – Stein Ola
Musikalske innslag – Unni
Frosta lyd - Unni
Kan Frosta IL kobles inn med noen friidrettsaktiviteter? - Unni
Straffesparkkonkurranse?
Fartsmåler på skudd?
Kiosk

Sak 32/2021: Dugnader høsten 2021(IV)
-Julekalender salg
-Dorullsalg
Referat:
Dorullsalg er i rute og senior har sin runde i disse tider. Da gjenstår ett salg og det er i
slutten av november.
Julekalender: det taes en runde på kapasiteten til å gjennomføre denne dugnaden og vi
kommer til enighet om at denne blir lagt på is nå og at ideen taes inn på saksliste til
styremøte i januar/februar.
Varetelling Coop: Senior og G16
Maling av tribuner og innbytterboder: feil fargekode fra reklamebyrå førte til feil
grønnfarge. Det blir malt et strøk med riktig farge denne uken av G14.

Sak 33/2021: Trenerkurs høsten 2021(GU)
Referat:
Kurset blir i midten av oktober.
Aleksander Ulvik kobles på og pusher litt på slik at man får god oppslutning på
påmelding.

Sak 34/2021: HMS (AD)
- Oppfølging av tidligere sak
Referat:
Hjertestarterbatteri er utgått på dato.
Anders bestiller nytt og registrerer den slik at den kommer opp som tilgjengelig
hjertestarter for folk som evt kan få bruk for den i nærheten.
Kjøper også inn nytt nødvendig utstyr når det gjelder HMS.
Sak 35/2021: Sletting av avtaler
- forespørsel om sletting av tinglyste avtaler på Valavollen
Referat:
Vi har forsikret oss om at avtalen for Valahiet står på riktig bruks- og gårdsnummer.
Styret stiller med to signaturer på dokumentet og får dette i orden.

Referent
Ingrid Vik

