Referat styremøte7. 9 november -2020
Klubbhuset på Vinnatrøa mandag 9 nov kl 1900-2100

Tilstede: Boye Quarme – Ingrid Vik – Lars Eilif Flægstad – Stein Ola Stene – Geir Ude – Unni Nordahl – Merete Nordskag

1. Oppfølging av tidligere referat
Oppfølging av pkt fra tidligere referat. Lagsliste fra 6.div er fortsatt ikke
kommet inn. Ang.aktivitetsavgift. Even Tvete – Stein Ola sender melding til
Even for å få ei liste over spillere.

2. Saker fra styreleder
a. Covid-19 og fotballaktiviteten i Trøndelagotball.no – lag neste sesong,
hvordan blir det med spillere, spørreskjema til seniorspillere vil bli sendt
ut. Unni viste ei side fra NFF ang.nye smittevernsregler.
https://www.fotball.no/kretser/trondelag/
b. Status prosjekt kunstgress
Stig Tore har vært i kontakt med Sparebanken, de kan bli med på noen
sponsing. NTE kan kanskje også bli med på noen sponsing. Unni skal i
møte med Ståle Oppsal ang.kommunal garanti. Deadline siste dag i
november ang.innhenting av sponsorer med tanke på søknad til
kommunen.

c. Hoopit samarbeidsavtale
Gjennomgang av kontrakten. Unni sjekker opp noen punkter, og hører
med Selbu ang.bruken av Hoopit - før en avtale signeres.
I første møte med Hoopit er det ønskelig at hele styret møter for å få
innføring av systemet i og med at vi alle skal være en bruker av denne
tjenesten. Møtet vil bli i nærmeste fremtid og det vil bli gjennomført på
Teams.
d. Minnegave og minnetavle
Minnegave etter Martin Rygg skal gå til Neset FK.
Minnetavle etter Ola Asklund. Messingplate med takk for minnegaven,
engasjement og kameratskap gjennom mange år. Henge ute. Stein Ola
hører med de som lager sponsortavle ang. en slik minnetavle.
Sett inn takkeannose i Frostingen ang.minnegaven. Boye sender til
Frostingen.

e. Møte med styreleder og eiere Frostahallen
Status i arbeidet med Frostahallen, ang.økonomi og arbeidet som er
påbegynt.

3. Saker fra kasserer
Årsmøtevedtak. Boye orienterte om hva som skal være med for å få en
godkjent søknad om lån. Boye blir med på møtet med Ståle onsdag, slik at vi
får ferdig vedtaket og en søknad om et lån kan bli tatt opp.
4. Saker fra sponsor, repr arbgr. kunstgressbane
Skarsbakk frakter kostnadsfritt utstyr for Neset FK.
Elesco avtale om reparering av elektrisk utstyr. Har levert
overvåkningskamera, men har ikke blitt montert.
Mangler oversikt over kontraktene.
Johnny Hovdal – vanlig fakturering, ingen sponsorinnteker fra han.
Fått inn kr 100 000,- på skilt + 50 000 som er på gli. Dette er dobling av
sponsorinntekter.

Innsamling politiattester har fått inn tre stykker.
Stein Ola har ingen oversikt over lagledere og trenere. Unni tar kontakt med
Fiksansvarlig for å gi Stein Ola tilgang til Fiks.
Draktspons? Hvor har vi lov til å sette logoen? Må høre med Coop.

5. Saker fra bane og anleggsansvarlig
Kjøp av skjær til bruk av brøyting. Brøyting av parkering Frostahallen er på
timing. Lars Eilif undersøker på bruktmarkedet.
Bildekkene fra Vinnatrøa har havnet på miljøtorget.
Kjeglene fra Tautra som vi har lånt på kommunen er borte. Etterspørres på
lagleder siden og supportersidene på Facebook. Unni legger ut dette.
Minibingene er plukket ned og lagt bort for vinteren.
Meldeskjema banedisponering sesongen 2021. Pr.i dag er det ikke innmeldt
noen aktiviteter.
6. Saker materialforvalter og dugnadsansvarlig
Siste runde med dorullsalg neste uke. 30 spillere som skal selge. J/G-13.
Varetelling på Coop. Flere som utmerket seg positiv og arbeidet godt.

7. Saker fra juniorleder
Har vært i kontakt med Aasgutten. De er ikke interessert i å ha et samarbeid
med noen.
8. Diverse
Lønnsutbetaling til trenere Seniorene.
Trenere til seniorgruppen. Dette må bli avklart.

Jørn Berg har gitt signal at han ikke ønsker å være med som sportslig leder
neste år.
Reportasje i Frostingen. Sport på tvers av bygdene Åsen – Frosta.
Neste møte er mandag 7/12

Referent – Merete Nordskag

