Referat 9 styremøte 061221
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. Alle sjekker sine oppgaver frem til dette møte og
avgir status i møte.
Sak 41/2021 Valgkomite.
Kunne ikke møte. De er innkalt til styresmøte 3 januar.

Sak 42/2021: Sportslig utvalg
-Oversikt påmelding av lag til sesongen 2022. Geir viser frem en oversikt over lag og
trenere for kommende sesong.
-Har vi trenere på plass i alle lag?
-Samarbeidsavtale Neset FK og Aasguten.
- Seniortrener sesongen 2022
-Påmelding og registrering Fiks
-Referere fra klubbforum
-Referere fra lagledermøte
Referat:
- Gjennomgang av utkast til evt samarbeidsavtale med IL Aasguten. Hovedavtalen bør ha
en varighet på 3år. Interne avtaler mellom lag som redegjør for fordeling av treninger
osv. Det lages en mal for dette fra styret.
- Påmelding av lag vil skje før årsslutt.
- Seniortrener jobbes med.
- Trenere til alle lag er under kontroll.
-Lagledermøte: godt oppmøte. Veldig bra innspill fra Astrid Gullesen (fysioterapeut) om
tøying og skader. Fint å samle trenere på tvers av årskull slik at man skaper relasjoner
og kan dele erfaringer. Kanskje en ide å bruke noen av våre erfarne trenere i klubben til
å dele erfaringer ute på matta.
Sak 43/2021: Treneravtaler i Neset FK
Hvordan ønsker vi dette skal være i Neset?
Avtaler med alle trenere i Neset?
Forventninger fra styret?
Honorarer (klær, kjøregodtgjørelse, lønn)
Vi tar en gjennomgang på dette i styret med mål om å lande på tydelig retningslinjer
foran neste sesong.

Referat:
-Et ønske fra styret om at alle trenere i Neset har en enkel, skriftlig avtale som varer en
sesong. Ønsker å honorere trenere i form av hummel bekledning.
-Utkast til avtale inkl honorar for trenere og lagledere (ansv Unni).
-Det lages også utkast til avtale med seniortrener og lagleder senior ( ansv Unni).
Sak 44/2021: Sportslig tilbud vintersesongen (jan-mars)
Frostahallen
Minihallen
Level
Frosta Grønt Arena
Annet?
Referat:
Frostahallen: senior og ungdomslagene f.o.m J/G13 får tilbud om timer i hallen i
perioden jan-mars
Minihallen: barnefotball-lagene t.o.m J/G12 trener i minihallen
Level: junior, G16, J15, J17 får tilbud om Level trening.
Geir tar kontakt med aktuelle lag i forhold til tidspunkt for trening i Frostahallen og på
Level. Melder inn ønske om halltid til Tove Kvarme ( leder i Frostahallen).
Frosta Grønt Arena: kan brukes av alle lag i Neset så lenge det er snøfritt, men den blir
ikke brøytet.

