Referat 1 styremøte 210322
Tid 1930-2200. Vinnatrøa klubbhus
Sten Ola Stene – Lars Eilif Flægstad – Roald Vang – Tommy Viktil – Geir Ude – Anders Dagsvik

Sak 1/2022: Konstituering etter årsmøte
-Vi følger klubbhåndbok.
-Konstituerer roller i styret
-Fordeler funksjoner

Referat:
-Går igjennom styrets mandat og styrets roller.

-Rolle- og ansvarsfordeling i 2021 blir som følger:
Leder: Geir
Nestleder: Lars Eilif
Kasserer & økonomi: Boye
Sekretær og dugnad: Tommy
Sponsor og materiell: Stein Ola
Sportslig: Roald
Arrangement: Stein Ola & Anders
Neset sin representant i Frostahallen: Lars Eilif
Neset sin representant i Husstyret for klubbhuset: Lars Eilif
Kioskansvarlig (ansvar for innkjøp og oppgjør etter kamp): A-laget
Nøkkelansvarlig (klubbhus): Jon Flægstad
Rekrutteringsansvarlig: Anders
Dommeransvarlig: Erlend Kjørsvik
Trenerveileder: Roald følger opp kandidat
FIKS-ansvarlig: Roald
Politiattestansvarlig: Stein Ola
Barnefotball- og fairplayansvarlig: Anders
Keeperutvikler: Sportslig utvalg ser på denne.
Banekoordinator: Roald
Hoopitansvarlig: Roald
Spilletrøyeansvarlig: Lill Judy Vik
Jentefotballansvarlig: Roald
Kvalitetsklubbansvarlig: Geir. Det ble diskutert om man skulle fortsette med dette.
Smittevernansvarlig: Anders
Nesettips- og sesongtipsansvarlig: Forslag kom frem i møte. Geir følger opp denne og tar kontakt
med vedkommende innen neste styres møte. Nytt av året er samarbeid med Aasguten. Kun 5
hjemmekamper.
Etter møtet i dag er det viktig at riktig informasjon om styret o.l blir oppdatert i ulike instanser.
Bl.a. Fiks, krets- og forbund osv. Ansvarlig Geir

Sak 2/2022: Info/avklaringer sesongen 2022

- Møteplan 2021/2022
- Arrangementer sesongen 2022: Hva skal vi gjøre?
-

17.Mai, Tine Fotballskole, Frostadaan, 3v3Cup, Teltfest, Fotballdag med åpen kamp,
Knøtteturnering, Rosenborg-kamp, Åpent klubbhus. Andre forslag?

Referat:

-Møte første mandag i hver måned fra kl.19.30-21.30. Møteplan sendes ut
-17 Mai:
-Tine Fotballskole: 3-5 august
-Frostadan: Tilskudd fra kommunen?
-3v3Cup:
-Teltfest:
-Fotballdag/åpen dag: Forslag på 28 aug mot Bangsund, Aktiviteter? Spons pr tilskuer? Stein Ola
sjekker.
-Knøtteturnering:
-Rosenborgkamp: Sjekke med sponsorer tidligere. Kom litt brått på i fjor. På høsten? Kombineres
med avslutning?
-Åpent klubbhus: Sjekke med Frosta IL + kommunen. Tirsdag-Torsdager i 6 uker på sommeren. Geir
sjekker ut.
-Andre forslag: Jordbærparty? Kickoff? Klubbkveld, avklare dato og tidspunkt for sesongen 23
-Nesetfest: Høst 22

Sak 3/2022: Oppstart senior
-Neset-tips/hvem tar kaka
-Lydanlegg/speaker
-Billettører/kampvert senior
-Kiosk
-Anskaffelse av billetter
-Matchball (sponsor)
-Ballhentere
-Dagens Neset spiller
Referat:

-Neset-tips/hvem tar kaka? Kake fra Arntzen. Geir sjekker ut
- Lydanlegg/speaker, Det er snakk om 5 hjemmekamper + arrangementer. Stein Ola sjekker med

Frosta lyd

- Billettører/kampvert senior: Geir finner kandidater
-Kiosk: Sjekker aktuelle kandidater.
-Anskaffelse av billetter: Hva er behovet? Holder det med loddbøker?

-Matchball (sponsor) Stein Ola sjekker ut
-Ballhentere: Kamper fredag kl 20.00. Det ble diskutert om det ikke er behov?
-Dagens Neset spiller: Sjekke ut spons fra Coop. Jan Inge Røkke kårer? Stein Ola sjekker ut

Sak 4/2022: Sportslig
-Kampvert, økt fokus
-Samarbeidsmøte Aasguten
-Hva ønsker styret i Neset FK å legge fokus på og tid i sesongen som kommer.
-Info.
-Lagledermøte
Referat:

-Kampvert, økt fokus: Geir har bestilt opp flyere og flere vester. Samme kampvert på alle kamper?
Slipper da andre oppgaver. Kan kanskje bedre følge opp?
-Samarbeidsmøte Aasguten: Inngå lengre avtale. Deling 50/50 i utgangspunktet. Hver enkelt
inngår i respektive kubber.
-Fokus: Fair play? Hospiteringsplan? Trivsel? Rekruttering?
-Lagledermøte: Før serieoppstart. Roald tar denne.

Sak 5/2022: Materiell
-Oversikt over hva klubbene og lagene har.
-Utarbeide mal for lagene. Antall baller, vester etc. Har lagene bra og nok utstyr? Isposer, tape
etc.
-Drakter
-Annet
Referat:

- Oversikt over hva klubbene og lagene har samt utarbeide mal for lagene. Stein Ola ser på
mal/løsning
- Drakter: Lill Judy har kontroll. Oppfordre lagledere til å følge opp

-Annet: Medisinkoffert – Sjekke holdbarhetsdato og hva som finnes. Burde vært bestilt opp bagger?
Anders og Stein Ola følger opp.

Sak 6/2022: Info og saker fra bane og anlegg
-Avtaler?
-Vaktmestere, kommunen, grunneiere

-Plenklipping, når forventet bruk av gressbaner
-Utstyr til merking
-Mål og nett
-Annet ?
Referat:

- Avtaler:
•
•
•

Valavollen: Avtale finnes, men finner ikke signert. 5 år.
Valahiet: Avtale til 2050 med kommunen.
Vinnatrøa: Ny kontrakt fra 2021 – Tinglyst – 25 år

-Plenklipping: Gjødning er kjørt på Tautra, Utstyr til merking ok, Mål og nett er sjekket. Det er

bestilt opp mer. Ekstra mål til Skogbrynet? Ansvarlig har kontroll
-Annet: Vasking av klubbhus? Her må det sjekkes ut alternativer
-Brikker på ytterdør: Styret skal ha, Geir sjekker med Jon
-Oppblåsbare 3er baner: Styret ønsker og sjekke pris

Sak 7/2022: Sponsor
-Status sponsor
Referat:

-Mye fokus på skiltreklame. Mange fornyinger. Utgående draktavtaler.
-Ønskelig med bedre profilering på hjemmeside. Roald kan bistå
-Rullerende på skjermer på Coop?
-Annonsering i Frostingen – Neste ukes kamp – Oppdatering fra tidligere kamper – Andre
muligheter? Arkivsaker/historiske fra Neset? Deles også ut på hjemmeside, hoopit og Neset
fotballklubb supportere

Sak 8/2022: Dugnad
-Status dugnad

Referat:

-Sesongtips:
-Dorullsalg
-Dugnadsplan: Tommy følger opp

Neste møte: 2 mai.

Referent: Tommy Viktil

