Referat styremøte 9 25 januar 2021
Klubbhuset på Vinnatrøa mandag 25 januar kl 1930-2130

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

Sak 36/2021: Saker fra junior leder
• Påmeldingsfrist for lag i dag for sesongen 2021 påmeldingsfrist i dag. Mange lag
har ikke hørt noe fra sportslig leder. 7 lag på guttesiden og 6 lag på jentesiden.
Rundt 200 spillere.
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Aktivitet barne- og ungdomsfotball vinter (1 jan 2021 - seriestart) - har gitt
treningstider i hallen og de fleste har fått plass. G-16 og G-19 har kommet med
ønske om leie flere ganger, finner de et tidspunkt så er det greit for styret.
Samtrening i hallen mellom G16 og G19. G-12 etterspør også bruk av hallen.
Styret gir kun ungdomsfotballen et tilbud om bruk av hallen.
Trenersituasjon barne- og ungdomsfotballen sesong 2021
G9: Jørn Ulvik
J10: Mangler trener eller Dag Jomar har ikke sagt nei.
G10/11: Mangler trener
J15: Geir Ude og Jonathan Viken

Samarbeidsmøte med Aasgutten
Har sendt mailen om tilbakemeldingen fra klubben, men har ikke fått noen
tilbakemelding.
Status innføring Hoopit
98 utøvere som har registrert seg. Stadig nye som registrer seg.

Ivareta trenere i klubben og rekruttere nye. Utarbeide en oversikt
trenerkompetanse i klubben og en plan for vider utvikling.
Geir har laget en oversikt over trenere i klubben og de som har tatt grasrottrener.
Klubbhandboka. Utarbeide en plan for innføring av denne i forkant av
sesongstart. Geir sjekker med Hoopit om en kan legge den ut der.

Dommere: Emre Sanden - Jon Martin Fiborg Aas – Erlend Kjørsvik – Stig Tore
Laugen – skal høre med Preben Fossum og Jørgen Aatlo igjen.

Sak 37/2021: Saker fra sponsoransvarlig
• Status prosjektgruppe nytt kunstgress. Er litt på stedet hvil. Skal se på noen
baner som har miljødekke. Har fått tips om å vente litt for det kan komme flere
miljødekker som er aktuelt. Skal ha ei lita samling på slutten av denne måneden.
Avtalen med Frosta Grønt er under utarbeiding. Lande på logoer og hvor den skal
profiteres.
Sak 38/2021: Saker fra kasserer
• Utarbeide plan for innkreving av aktivitetsavgift og medlemskontingent for
sesongen 2021.
Dette ble bestemt av styret: Aktivitetsavgift og medlemskontingent for hele
sesongen kreves inn på Hoopit. Legge ut 1.februar med betalingsfrist 15.mars.
Holder igjen til junior og A-lag.
Setter inn i Frostingen etter hvert med
medlemskontingenten/familiekontingenten slik at vi når alle, ikke bare de som
installert Hoopit.

Aktivitetsavgift og medlemskontingent for hele sesongen må kreves inn. Legges
ut 1.februar betaling 15.mars holder igjen junior og A-lag.

Sak 39/2021: Saker materialforvalter og dugnadsansvarlig
• Dorullsalg med tidsplan for henting av doruller. Utlevering settes på trappa og
det vippses. Ingrid lager en plan for dette. Oppstart slutten av februar. Ingrid
lager et forslag på ny dugnadsplan til årsmøtet. Forslag om premie til den som
selger flest doruller ev.lag. Ingrid kommer med et forslag.
• Status utstyr og materialrom. Ingrid tar en runde med baller. Coop ønsker en
felles bestilling. Alt er oppdatert med det de trenger av annet utstyr.
• Innkjøp av treningsutstyr til utendørsbruk (tenker da på noe nytt ekstrautstyr).
Ingrid kom med forslag på oppmerkingsbånd som Selbu bruker, i stedet for
spray.

Sak 40/2021: Saker bane og anleggsansv + repr styre Frostahallen
• Plan for klargjøring av Valahiet for sesongstart. Valahiet er snart ferdig. Erlend er
borte i to uker, men kommer tilbake etter. Mangler toppdekket. Maling av gangen
imellom garderobene og toalettene. Golv, dører og maling. Spørre en spiller om å
bytte dører. Stein Ola får til dører. Oldboys maler utvendig, de mangler et strøk.
Skal være ferdig til sesongen.
Må ha service på traktoren. Skal en gjøre det selv? Kan vel være greit at et firma
som gjør det. Høre med Jon Einar Valberg som arbeider på Eik. Lars Eiliv har tatt
det i år, men neste år må det ordnes med et firma som kan ta oppdraget.
• Det er noen mål som begynner å bli dårlig. Bytte ut to sjuermål. Kan få
tippemidler på kjøp av mål. Slutta med innkjøp av billige nett…de var dårlige.

•

Frostahallen, vanskelig å få med noen til å bli med i styret. Lite aktivitet. Grei
økonomi fordi kommunen tok over lånet. Driften skal gå greit.

Sak 41/2021: Saker fra styreleder
• Avtale Frosta IL
• Avtale Frostahallen
• Avtale vaktmester sesongen 2021
• Avtale leie av minihallen
• Avtale trenere Jr og Sr
• Påmelding forbundsting og kretsting
• Tidfeste årsmøte
• Valg 2021. Valgkomite inviteres til møte i februar

Referent: Merete Nordskag

