Referat styremøte 4-2020
Tilstede: Jan Arve Tomren – Lars Erik Saltrø – Lars Eilif Flægstad –
Geir Ude – Stein Ola Stene – Unni Nordahl – Merete Nordskag
Klubbhuset Vinnatrøa 7.september 2020 kl. 19.30 – 21.30

1. Seniortrenere om treningshverdagen:
a. Situasjon som har vært, nåsituasjon og hva blir gjort fremover.
- Startet treningene først på desember med en strategi om at det
skulle være gøy. Lag et miljø og få tilbake «garderoben». Fin
oppstart med Skatval og Level. Gruppa ble stor, var 26 spillere en
periode.
- Var med i Vanvikan og i Meråker
- En treningskamp mot Vuku
- Godt miljø
- Artig og flest mulig
- Etter korona – kom i gang midt i april, med firer grupper. Da var
det bra med folk.
- Hele juni 20 mann på trening, med en del tilpasninger.
- Tok ferie fra 3. Juli. Nytt møte med spillergruppa i slutten på
august. Der en avtaler trening på fredager, med minimum 10
spillere.
- Virker som om motivasjon til seniorspillerne er veldig dalende.
11 spillere
- Bekymret for spillere til A-laget neste sesong.
- Vi som klubb starter 2021 med et seniorlag. Må ha en plan for
kommende sesong.
- Vi i Neset har sannsynligvis ikke spillere til å spille en seriekamp.
Dette blir også signalisert til kretsen.
b. Redusert aktivitet og dermed redusert aktivitetsavgift spillere:
- 50% reduksjon av treningsavgift til Seniorene
- Dette er tatt opp med spillerne
- De som har vært med på Level, Skatval og det har vært et
aktivitetstilbud i løpet av året.
c. Neste sesong
- Kontrakt ut oktober
- Styret ønsker de samme trenere for seniorene neste år også

2. SPU leder orienterer
a. Overganger, frafall,
- Utfordringer på innflyttere -flyktninger. Dette må gjøres tidligere.
Når de blir 13 år skal de registreres i Fiks. Trenere fra 13 år og
oppover skal registreres i Fiks.
b. Trenere neste sesong
- Samarbeid mellom Geir og Jørn
- Samarbeid med Åsen. Invitere sportslig utvalg i Åsen til Neset nå i
høst.
- Lite arrangement og lite foreldreklager
c. Trenerkurs, rekruttering
- Har vi en oversikt over hvem som skal være trenere?
- Oppfordre til trenerkurs. Vi må anbefale at trenere gjennomfører
treningskurs. Det er nok ikke rette sesongen til å befale
trenerkurs, men det må være et minimumskrav når de komme til
ungdomsfotball.

3. Saker fra bane og anleggsansvarlig
- Valahiet er i ro til etter sesongen
- Står igjen noe arbeid. Maling + sikringsskapet.
- Nye dører til det offentlige toalettet? Der er det ikke gjort noe.
- Garderobene må være klar til sesongstart.
- Spillemiddelsøknad ligger inn på det prosjektet.
- Tribunen Vinnatrøa må males. Må få det ferdig. Beslag på bua på
taket må fikses, med spesialmål. Må taes når vi har lift. Likt som
på tribunen. Få ferdig tribunen i høst.
- Merking av baner. Er det noen som kan ha det fast jobb? Er litt
frustrasjon fra lagledere om merking av baner. Kunne hørt med
Johan på Tautra om han kan gjøre det en gang i uken. Stein
Aursand på Vinnatrøa. Lars Eilif hører ut om dette.
4. Saker fra juniorleder
- Dommere. Roald gjør en god jobb
- To rekruttdommere som har gitt seg. Skal følge opp dette.
- De bytter seg i mellom
- Knøtteturneringa? De eneste som ikke har kamptilbud er 7åringene. Etter planen skal det arrangeres 24.september. Lite
respons fra de andre klubbene om å arrangere. Stort apparat som
må settes i gang i forhold til smittevernsreglene.
- Prøver 3v3 turneringe til våren. Dette for å få igang dommere og
nye unge spillere. Invitere Åsen ev.andre lag. Diskutere det igjen
på våren.

5. Saker materialforvalter og dugnadsansvarlig
- Lotteri 10 lodd hver spiller
- I planen for dugnad står det at hvert enkelt spiller skal selge 15
sekker hver med doruller. Det er kanskje litt for mye. Vi går ned
til 10 sekker pr.spiller.
6. Saker fra sponsor, representant i arbeidsgruppa ny kunstgressbane
- Befaring på en del andre baner
- Kommer noen på befaring for å se på grunnarbeidet.
- Godt arbeid i gruppa
- Inviteres på møte i oktober
- Jobbe mot sponsorer i høst
7. Saker fra leder
a. Kvalitetsklubb
- Merete sender inn det vi har for å bli godkjent.
b. Klubbundersøkelse
- Er gjennomgått tidligere i kveld med seniortrenere.
c. Hoopit
- Vil gjerne komme hit for å fortelle om det
- Medlemsregistrering
- Aktivitetsplan
- Organisering av en klubb

Referent: Merete Nordskag

