Referat Styremøte 5-2020
Klubbhuset på Vinnatrøa 5 oktober 2020 kl 1930-2130

Tilstede: Jan Inge Røkke – Jan Arve Tomren – Geir Ude – Stein Ola Stene – Ingrid Vik – Lars
Eilif Flægstad – Unni Nordahl – Boye Quarme - Merete Nordskag
1. Nytt kunstgressdekke Vinnatrøa
- Prosjektgruppa «Nytt kunstgressdekke Vinnatrøa» kommer for å orientere
om status i arbeidet.
- Mandat ble gitt 3.juni
- Kommunene ville vente et år med å søke tippemidler – søknadsfrist
1.november. Det er forespurt om å utsette søknad til 1.desember.
Finansieringsplan må være på plass, sammen med søknaden.
- Må undersøke om vannanlegg
- 1/3 av tippemidler – kommunene kan kanskje forskuttere tippemidler.
Momspliktig inntekt på 10 år. Må forlenge en kontrakt opp mot kommunen
på 10 år. Kommunen som en støtte. Låneopptak i starten og jobbes med en
driftsplan for å se at klubben kan håndtere dette.
- Hvordan skal det driftes med tanke på vanningsanlegg.
- Det bør i nærmeste fremtid foretas et ekstraordinært årsmøte.
- Forslag til en finaneringsplan må utarbeides.
- Prosjektgruppa får tilbakemelding i løpet av ei uke på hva styret går for.
- Boye setter ned en enkel kalkulering på de kostnadene som vil foreligge for
oppgradering av bane
- Styret går for:
- Kunstgress ordinær gummigranulat kr: 1 700 867,- Alternativ vanningsanlegg kr: 150 000,- Fjerning av gammelt dekke kr: 468 431,- Fjerning av asfalt kr: 243 212,- Tillegg for gress kr: 150 712,- Kuv på banen kr: 400 00,- Uforutsett kostnader kr: 200 00,- Totalt 3 300 000,- Hvor mye får vi i spillemidler? Vi må låne 2 300 000,- hvordan kan Neset
håndtere dette?
- Årsmøte til å godkjenne et lån på 2 300 000,- Årsmøte 2. November kl. 20.30
2. Saker fra juniorleder: - Trenere og trenerutvikling sesong 2020 2021
- Alle knøttetrenere er greie

-

J9 er grei
J10 usikkert J9 og J10 vil trene sammen
J11 og J12 har trenet sammen i år. Alle er med neste år. Utfordringa er
kontinuitet, de varierer hvem som har treninga. Christina – Camilla – Martin
og Roger
G9 mangler trener
G10 usikker på neste år få spillere. De er bare seks. Blir trekt opp.
G11 Hans Erik er usikker.
G12 Ove Aursand og Roger er villig til å gå på en sesong til. Ville gjerne ha
impulser. De bør gjennomføre trenerkurs.
J14 og J15 Stig Tore - Håvard. Litt usikker på neste år, men de tar en sesong
til om spillerne vil det – Geir blir ikke trener neste år.
G13 og G14 Dag Jomar og Michael
G16 Roar og Roald – Roald vil fortsette. Joar vil ta juniortrenerjobben
Runar og Jonathan tar trenerkurs. Runar på G16 og Jonathan på junior.
Geir tar initiativ med møte med Åsen ang.spillere og trenere.

3. Saker materialforvalter og dugnadsansvarlig
- Dugnad varetelling hos Coop 1/11
- G16 – G19 og Senior er forespurt om dugnad
- Varetelling er 1.november
- Fotballotteri – droppes.

4. Saker fra kasserer
- Siste fra Publy AS
- Boye leste opp siste kommunikasjon med Publy AS
- Unni formulerer et svar til Publy der styret gir et tilbud.

5. Saker fra leder
a. Hoopit. Det er avtalt møte med representanter fra Hoopit mandag 2/11 kl
1800 på klubbhuset.
b. «Minnetavle» Ola Asklund
c. Trimgruppe/gamle 6.div/ Laget til Tvete – lag som ramler litt mellom to
stoler. Må ha oversikt over spillere som er på treing. Benytter Vinnatrøa
og Minihallen. De skal aktiveres for å få betale ei aktivitetesavgift.
d. BDO spillerutvikling egenandel vs klubbandel
- 8 spillere blir sendt på BDO trening. Klubben betaler kr.100,- for å være med
på ei kartleggingstrening. Undersøke om Eddifondet.
- En egenandel på kr.2500,- koster det om spiller går videre.
- Spu må bli flinkere til å informere trenere ang.kriteriene for å bli med på
BDO.
- En egenandel på spiller blir på kr. 1000,- om de blir med videre.
Referent: Merete Nordskag

