Innkalling 8 styremøte 011121
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 060921. Alle sjekker sine oppgaver
frem til dette møte og avgir status i møte.
Sak 36/2021: Evaluering arrangement (Alle) 10 min
Knøtteturnering
Åpning av Frosta Grønt Arena
Neset FK på RBK kamp
Referat:
Knøtteturnering: sportslig var det veldig vellykket. Arrangementet gled riktig så bra. Ta
med til neste gang at rigging av baner må inn på dugnadsplan.
God inntekt på dette arrangementet.
Skulle vært ordnet en perm hvor det er en mal på arrangementet. Unni ordner et
dokument og sender ut til ansvarlige på ulike områder slik at vi får et oversikt på
arrangementet til neste gang det skal arrangeres.
Åpning av banen: det ble et godt arrangement hvor hovedsponsorer var godt fornøyd.
God planlegging i forkant førte igjen til at arrangementet gled godt.
«Neset på kamp 1» (søndag 17.oktober): nesten 220deltagere, 4busser. Ble en veldig fin
dag med god tid i fanzone i forkant. Veldig bra gjennomført og virket som det ble en
veldig positiv opplevelse.
RBK-besøk 28/10 på Vinnatrøa: Alt var rigget på forhånd. 3 vs 3-kamper hvor RBKspillerne Eddi, Noah Holm og Sander Tangvik dømte kampene. Bildetaking og
autografer. Ble en meget vellykket kveld.
«Neset på kamp 2» (30.oktober): Neset stilte småtroll, ballhentere og draktbærere. Ble
en veldig vellykket kveld. En RBK-buss hentet de som var småtroll. Tre busser i regi av
Neset.

Sak 37/2021: Økonomi pr 011121(BQ) 15 min
Referat:
Gjennomgang av økonomi.
Det ligger an til et godt resultat for 2021, selv med etablering av ny bane og
oppgradering av Valahiet. Klubben har god kontroll på økonomi.

Sak 38/2021: Evaluering av sesongen 2021. SPU/styre sine synspunkt. Tilbakemelding
fra lagene kommer senere (GU)/(Alle) 30 min
Barnefotball

Ungdomsfotball
Seniorfotball
Referat:
Geir har sendt ut tilbakemeldingsskjema til alle lag, men mangler svar fra tre lag.
Det har kommet innspill om at trenere evt. kan få en jakke e.l. Det ses på en løsning på
uttak av klær til neste sesong.
Lage en slags oppstartinfo til nye trenere slik at de kan føle at de blir litt møtt som nye
personer i Neset.
Lag også et dokument for trenere i Neset med «nøkkel»-informasjon.
Jobbe med å være enda tydeligere på at styret i Neset/SPU tar tak i jobben med
trenerrollene foran hver sesong.
Sak 39/2021: Sesongen 2022 ( GU)/ (Alle) 40 min
Forventet lag neste sesong…
Samarbeid Aasguten
Trenersituasjon barne- og ungdomsfotball
Senior 2022
Referat:
I samarbeid med Aasguten er det et mål å lage samarbeidsavtaler som er ryddige for
begge klubber. Dette er for de lag hvor det er skjevfordeling imellom klubbene i antall
spillere.
På lagledermøte 24.november må det sies noe om hvordan neste sesong blir seende ut i
forhold til antall lag.
Usikker trenerkabal på enkelte kull, men det jobbes med frem mot lagledermøte i
november.
Sak 40/2021: Evaluering Dugnader. (IV) 15 min
Kan du Ingrid lage en kort oppsummering på dugnadsaktivitetene denne
sesongen. Deltagelse, type dugnad og tidspunkt. Hva fungerte godt og hvor er det
forbedringer. Skal vi gjøre endringer foran neste sesong. Boye kan si noe om økonomi
under sitt punkt.
Referat:
Ser igjennom dugnadsplan og deltagelse fra lagene på dugnaden.
Det oppleves stort sprik i deltagelse mellom lagene og vi ser at enkelte lag har svært god
oppslutning på dugnader, mens andre lag sliter mer med på få folk til å delta på dugnad.
Annet; diverse
- Ny båre og nytt utstyr i forhold til hjertestarter blir bestilt så snart Anders får tak i
riktig nummer til hjertestarteren som befinner seg på Vinnatrøa.
-Det snakkes om å arrangere førstehjelpskurs for trenere og lagledere i GOD tid før neste
sesong. Dette skal komme inn i Neset sitt årshjul slik at det blir et repeterende tilbud.
-Dessverre ikke noe trenerkurs på Frosta da kretsen ikke greide å skaffe veiledere til
disse kursdelene. Dermed lite deltagelse fra Neset.
Det skal etterspørres om kretsen kan komme hit til mars for å holde deler av kurs, da vi

mener det må være mye mer motiverende å ha kurset før en sesong hvor du skal være
trener, enn etter sesongen er ferdig.
-Neste styresmøte: se på vedlikehold av bane.
- Det blir ikke vinterbrøytet bane. Dette for å ta vare på den nye banen og garantien
heller ikke gjelder om man vinterbrøyter.
-Vedlikeholdsutstyr til ny bane må vurderes til neste år og evt legges inn i budsjett for
2022.

