Innkalling 10 styremøte 030122
Tid 1830-2100. Vinnatrøa klubbhus
Stein Ola Stene – Boye Qvarme – Lars Eilif Flægstad - Unni Nordahl – Ingrid Vik – Geir Ude – Anders Dagsvik

Sak 45/2021 Årsmøte
Fastsette dato
Innkalling
Årsmelding fra lag og utvalg
Æresmedlemmer
Styrets oppgave mtp representanter i utvalg og andre oppgaver sesongen 2022/2023
Referat:
Dato for årsmøte: mandag 28.februar
Innkalling i Frostingen torsdag 10.februar - Ingrid eller Unni avklarer med annonse i
Frostingen og på klubbens sider i sosiale medier.
Årsmelding fra lag, utvalg, dommeransvarlig – Ingrid sender ut mal på årsmelding til de
aldersbestemte lagene samt senior.
Representanter til de ulike verv som står tomme: vi prøver å få på plass det som haster
mest, men at det nye styret sammen finner noen av disse representantene.
Sak 46 /2021 Valgkomite
Orientere valgkomite om oppgaver
Referat:
Anita Augdal og Jørn Strømsnes møtte fra valgkomiteèn og ble orientert om vervene
som skal fylles.
Sak 47/2021: Diverse oppgaver fra tidligere møter
Utkast treneravtaler i Neset FK (UN)
Utkast Retningslinjer for gjennomføring av Tine fotballskole (UN)
Utkast Retningslinjer for gjennomføring av knøtteturnering (UN)
Utkast oppstartinfo til nye trenere Neset FK (UN)
Utkast nøkkelinfo for nye trenere i Neset FK (UN)
Førstehjelpskurs (AD)
HMS, hjertestarter, informasjon, plakater (AD)
Samarbeidsavtale Neset FK og Aasguten (GU)
Annet?

Referat:
Alle utkast til avtaler ser veldig bra ut og ingen har noe mye å tilføye. Men det er ønskelig at
antall trenerforum reduseres fra fire til tre møter pr.sesong.
Førstehjelpskurs for trenere og lagledere i Neset: 22.mars kl.18. Vi booker Magnushallen
slik at man kan overholde 1-meterregelen i tilfelle den er gjeldende på tidspunktet. AD
booker Magnushallen og har kontakt med kursholder.
Det blir holdt et trenerforum på samme kveld, i etterkant av kurset.
Samarbeidsavtale Neset FK og IL Aasguten: vi har lag som sesongen 2022 blir
samarbeidslag. Kriterier i søknadsprosessen er etterspurt hos kretsen, men er ikke definert
av kretsen selv enda. Avtalen vil komme i havn slik at lagene kan samarbeide denne
sesongen.
Fairplay: det ligger et kurs tilgjengelig på Norges Idrettsforbund sine sider. Alle trenere skal
gjennomføre dette kurset på nett før sesongstart. Informasjon kommer på trenerforum
22.mars.

Sak 48/2021: Økonomi
Status
Referat:
Boye redegjør for klubbens økonomi.
Det ligger an til å bli et godt år tross store investeringer.
Sak 49/2021: Sportslig utvalg
Status
Referat:
Alle lag er påmeldt seriespill, foruten samarbeidslag. Men dette kommer i havn.
Mangler trenere på noen få lag.
Mangler noen lagledere på noen lag.
Møte med Frostahallen ang. treningstimer for ungdomslag i hallen snarest. Geir
kontakter de aktuelle lagene om treningstider.
Sak 50/2021: Bane og anlegg
Status
Referat:
Salg av diverse utstyr går seint.
Miljøstasjonen som står ved parkeringa kan tilbys til Frostahallen til å pusse av sko før
man går inn i hallen.

Sak 51/2021 Dugnad, materialer
Opprydding lagerrom, klargjøring sesong.
Medlemskveld.
Dugnadsplan for ny sesong.
Referat:
Klubbuke i uke 3. Etter kontakt med selger i Hummel er det tilbudt 25% rabatt på alle
Hummelvarer denne uka. Trenere og lagledere for sesongen 2022 får ta seg ut 1stk
plagg fra utvalgt liste denne kvelden. Egen bestillingsliste for spillere og lagledere blir
tilgjengelig på Coop Byggmix denne uka. IV informerer om dette på klubbens facebookog hoopit-sider.
Det lages en ny dugnadsplan for sesongen 2022 på samme mal som for forrige sesong. IV
ordner dette.

