Referat 2 styremøte 020522
Tid 1930-2130. Vinnatrøa klubbhus
Stein Ola Stene – Lars Eilif Flægstad – Roald Vang – Tommy Viktil – Geir Ude – Anders Dagsvik – Boye Qvarme

Sak 1/2022: Konstituering etter årsmøte
Referat:
Trenerveileder – Kjell Arne?? Roald sjekker.
Keeperutvikler/trener – Markus Botten
Neset-tips ansvarlig utgår. Blir en del av dugnadsplan. Geir og Tommy følger opp
Sesongtipsansvarlig 22 – Geir

Arrangement
Sak 9/2022: Orientering om Frostadan
Referat:
-

3v3 cup – Neset-Aasguten
Juniorkamp 92-22 – Morten Skjevik har sannsynlig info om spillere i 92
Andre aktivitet fra Neset FK. – Sjekke med RBK og Eddi – Fokus på fairplay
Fest (Telt/hall)
Påmelding til bod/standplass i gang
Boye ønsker oversikt med korrekt fakturaadresse
Komiteen: Roar Vold, Torgunn Østbø, Karl Martin Viken, Morten Skjevik, Tommy Viktil og
Geir Ude
Medredaktør sosiale medier – Forslag?

Sak 10/2022: Tine Fotballskole
-

Egen instruks.

-

Påmeldingsliste til Boye for oppfølging av betalinger. Trenger ikke lista før arrangementet
pågår/etter.
Påmelding kun på epost til sportslig leder
Send ut info i forkant til påmeldte deltakere om praktisk info
Instruktører på fotballskolen lønnes
Stein Ola lager forslag til innkjøp til Tine fotballskole.

Referat:

-

Sportslig
Sak 3/2022: Oppstart senior
Referat:
-

-

-

-

Neset-tips/hvem tar kaka: Geir (ikke aktuelt før 24.6) – Geir bestiller. Avklare med
lagledere. Maks 14 dager før.
o Arntzen-kake
o Neset tips inngår i dugnadsplan (G9/10)
o Speaker annonser vinner (vinnere trekkes før kamp)
Lydanlegg/speaker – Stein Ola
Billettører: Arild Ulvik, Jan Tore Moksnes, Sven Erik Fjerdingøy, Johan Presthus og Arild
Rekkebo – 50,- billettinntekter. Eller med bankkort i kiosk.
Kiosk: Margrete Hervik, Aud Jørstad, Grethe K Aatlo og Unni Øien
Kampvert: Simon Qvarme (vår)
Anskaffelse av billetter – OK – Billetter på kontoret (skuffen)
Dagens Neset-spiller Geir / Stein Ola – Sjekke om billetører kan ta denne jobben?
Premie-Kiosken.
Matchball-sponsor - Stein Ola finner sponsorer og sender til Frostingen og Boye (faktura)
direkte.

Sak 11/2022: Lagledermøte 2
Referat:
-

Roald oppsummerte fra lagledermøte 1
Presentasjon og oppsummering av dette ligger på hoopit.

-

Dato for møte nr. 2: Medio august

Sak 12/2022: Samarbeid Frosta IL i overganger høst/vår
Referat:
Lagledere oppfordres til bedre kommunikasjon. Bør tas på lagledermøte-

Sak 13/2022: Trenerkurs høst 22
Referat:
Må sjekkes hvor dette skal gjennomføres. Kanskje få til et samarbeid med Aasguten? Geir/Roald
sjekker ang kontaktperson i kretsen. Satser på å få gjennomført dette.

Materiell/sponsor
Sak 14/2022: Materialpakke for lagene
Referat:
-

Drakter, keeperhansker (6-12), baller, vester, kjegler
Medisinkoffert – Anders sjekker holdbarhetsdato og behov
Bag – Stein Ola presenterte forslag: Soling 510,- +180,- logo. Styret ønsker og bestille bagger.
Taktikktavle – Select taktikktavle – Stein Ola kjøper. 15 stk.
Hengelås på skap – 10 stk kodelås – Tommy sjekker.

Sak 15/2022: 3’er baner
Referat:
-

Gjennomgått tilbud som Stein Ola hadde hentet inn. Sjekker mulighet for sponsor/midler for
innkjøp.
Tine, NTE, kan være aktuelle kandidater.
Salg av profilerte 3er baner kan også være aktuelt for å skaffe finansiering.

Sak 16/2022: Supporterutstyr
Referat:
-

-

Forslag på oppheng av flagg på lyktestolper – Stein Ola sjekker med Frosta kommune.
Flagg til supportere til bruk på kamper og cuper. 60x40cm er bra størrelse. Salg i kiosk av
disse kan også være aktuelt. Det finnes noe skjerf og lignende som kan selges i kiosken.
Etablering av salgsbod på Frostadan?

Annet:
Referat:
-

-

Orientering fra frostahallen/klubbhus – Leie må økes til høsten. Faktura for brøyting sendes
til hallen fra Neset.
Vasker til klubbhuset er engasjert. Prøveperiode i første omgang
Valavollen kontakt underskrevet. 7000,Telt uleid 25 mai til ungdomsklubben. 3000,- for 3 telt.
Ang utleie av bord og benker: Bord er ok, men benker er dårlig og bør ikke leies ut.
2 mål er kjøpt ikke ankommet. Lars Eiliv purrer.
Plakat i forhold til retninglinjer for banen må henges opp.
Unisport problemer med dekket. Røyter. Lars eiliv sjekker med Jan Inge.
20 billetter på koteng arena kan deles ut. Trekkes mellom jentelagene. Fra 9 og oppover.
Liste over faktura til sponsorer oversendes Boye når det er klart.

-

Orientering fra økonomi
o Sesongtips – Mangler fra noen. Boye følger opp.
o Storsjøcup betalt. Mangler 2 lag. Valutakurs ikke hensynstatt. Utgjør ikke stort. Alle
ligger på skole.
o Aktivitetsavgift
o Grasrotandel – litt nedgang fra i fjor

-

Orientering fra dugnad
o 17.Mai – Møte gjennomført. I god gang med planlegging.
o Dorullsalg Mai – Bestilt og blir levert etter avtale med Magne. Utdeling avtales
nærmere.
o Sesongtips – Mye arbeid med og legge inn. Geir følger opp dette.
o Neset-tips – Blir en del av dugnadsplan. Geir sender Tommy oppdatert plan.
Annet
o Nesetfk.no – Sider oppdatert.
o Historikk-Laglederbok?
o 2016 kullet lagleder? – Anders har flere navn på blokka.

-

Neste møte: ????
Referent: Tommy Viktil

