Referat styremøte 8 - 7. desember -2020
Klubbhuset på Vinnatrøa mandag 7 des kl 1800-2100
Tilstede: Jørn Berg – Geir Ude – Boye Quarme – Unni Nordahl – Lars Eilif Flægstad
– Stein Ola Stene – Ingrid Vik – Merete Nordskag

1. Evaluering av sesongen 2020
Det ble sendt ut evalueringsskjema til alle lag. Gode tilbakemeldinger på det meste,
det er noe på utstyr og trenerkurs. Ikke noe stort
frafall – det har heller kommet til spillere.
J-mix7 savner kamper.

2. Lagpåmelding neste sesong
Det er sendt ut en planleggingsskjema for påmelding av lag.
Jørn arbeider med dette for å sende inn oppdatert liste for påmeldign.
Gjennomgang av alle årsklassene på det som har kommet inn for å se om hvor mange
lag en kan melde på.
Meldt på seniorlag. Vært i kontakt med forrige års trenere. De har ingen motivasjon
for å trene om det ikke kommer igang en sesong.
3. Sportslig aktivitet i klubben.
G9 - J10 - G10 - G11 – J15 står uten trener.

Oppfordre til å trene ute.
Minihallen – fritt fram til å brukes.
Viser til egen plan som klubben utarbeidet i fjor, den justeres til det behovet som er
pr.i dag.
Frostahallen – gi lagene fra G/J14 opp til senior en time pr.uke. I perioden januar til
midten av mars. Ungdomsfotballen unntatt J15 som er nok inne i hall med sine
mange handballspillere.

Prioritere barnefotballen i Minihallen.
Keepertrening i Minihallen. Hva kan vi tilby? Keeperhelg, inspirasjonssamlinger? Ei
helg på barnefotball og ei helg på ungdomsfotball? Geir tar litt ansvar for dette.
Level Sportssenter har gitt oss tilbud, men nå må gruppene deles i to og dette
innebærer at det blir dyrere. Gir de heller mer tilbud i Frostahallen hvor det kan
kjøres styrketrening.
Om det blir oppstart med senior og spørsmål om leie av annen hall, bane - åpner
styret opp for dette. Være tydelig til seniorspillere om hva som er ønskelig for dem.
Det må være en gjensidighet når det gjelder oppmøte på trening, dugnad o.l.

4. Samarbeid Aasgutten
Hvor vil vi med samarbeidet med Aasgutten?
Viktig at vi ikke mister identiteten vår. Er Neset i overtall blir det Neset, blir det halvt
om halv med spillere fra Neset og Aasgutten heter vi Neset/Aasgutten. Viktig at vi
samarbeider godt. Ta noen treninger og kamper på Aasgutten sin arena.
5. Status Hoopit
Er i startgropa. Har sendt det til lagerledersiden. De fleste er registrert, men ikke det
er ikke tatt i bruk enda. Det er lettere å registrere seg på PC enn på en telefon. Tror
det blir greit. Må jobbe mer effektiv med det i januar. Legge ut en link slik at en kan
samle legge inn lagene.
Viktig at vi i styret begynner å bruke det.
Må bli enige om at lagene skal kun bruke Hoopit. Setter en dato der all informasjon
kun skal kommuniseres gjennom Hoopit.
6. Saker fra sponsoransvarlig
Nytt kunstgressbane, i dag ble det sendt inn søknad om spillemidler. Venter med
mere info ang.miljøvennlig kunstdekke. Det er mye som skjer på denne fronten
akkurat nå. Arbeider med grunnarbeid. Kan hende at det kommer andre
leverandørene på banen ang.levering av kunstgressdekke. Målet er ferdigstilling i
høstsesongen. Vi venter på finansiering. Spillemidlene er helt klart i løpet av april.
Finansiering blir på 4 200 000. Vi må drifte et lån på 1 800 000,- på ny bane. Frosta
Grønt har kjøpt banenavnet. Litt arbeid igjen med arbeidet rundt denne avtalen.
Forventningen til Frosta Grønt er at banenavnet blir profilert. Frosta Grønt arena
Vinnatrøa.
7. Saker fra kasserer
Gjennomgang av resultatregnskap. Virker som pr.idag at det ser bra ut
resultatmessig.
Gjennomgang av lønnskostnader, avtaler og leiekostnader.
Boye ønsker en avtale på bruken av Minihallen. Unni lager en utkast av en avtale på
bruken og leieinntekter.

8. Saker materialforvalter og dugnadsansvarlig
Er det noe vi skal se på ang.abonnementsordning på dorullsalg.
I år er det flere sekker og flere spillere. Har god fortjeneste på dorullsalget. Vi må
prate om den situasjon når det kommer folk som ikke ønsker å selge doruller. Vil
ikke bidra på dugnad.
Legge opp en dugnadsplan på januar.

9. Saker bane og anleggsansv + repr styre Frostahallen
Valahiet er ikke ferdig. Lars Eilif har tatt kontakt og følger opp dette.
Har fått tak i snøskjær og tatt arbeidet med brøyting på Frostahallen i tillegg.

Speakerboden er fikset. Er nå klart til maling. Ballbingene er ryddet inn.
Lars Eilif redegjorde kort ang.situasjonen Frostahallen.
Referent – Merete Nordskag

