Styremøte på Cowi kl. 1900-2100 04.03.14

Tilstede:

Jan Inge Olsen, Eirik Johannessen, Leif Bjarne Wiborg, Ivar Næss, Lars
Tarjei Voll, Anne Slungård, Tor Henry Svarvaa, Tor Strand, og Espen
Leirset.

Forfall:

Kristian Johansen og Siv Konradsen.

Ikke møtt:

-

Sak 01/14

Presentasjon av det nye styret 2014.
-Beklagelse til Ivar, vår kjære kasserer, som var blitt utelatt i
styreoppsettet på årsmøte. Tor Henry forklarer.
-Presentasjon av det nye styret, med gamle og nye
representanter.
- Gjennomgang av og fordeling av roller og oppgaver. Leif Bjarne
blir nestleder, Tor Henry blir markedsansvarlig, Espen blir
anleggsansvarlig, Kristian blir utstyrsansvarlig. Siv spørres om å
være anleggsansvarlig. De øvrige roller blir uforandret. I sportslig
utvalg har nytt medlem Roy P. Huse, sagt seg villig til å være
keeperkoordinator. Eller er Lars Tarjei sagt ja til å være leder i
sportslig utvalg.
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Referatsaker
Referat fra siste styremøte klart i en kopi til hver og gjennomgås
med små forandringer og godkjennes..
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Økonomi og inntektsprosjekter
-Hovedsponsoravtale med DNB gjennomgås av Tor Henry. Det
diskuteres spesielt omkring å knytte barneaktivitetsdag opp mot
et av de kravene om «representasjon ved fotballarrangement».
Det diskuteres også om merkeprøvene, som Sportslig utvalg har
ansvar for kan være dekket av dette kravet fra DNB. Det er iallfall
klart at vi kan få til å overholde de forpliktelsene DNB stiller, i.f.t.
en sponsoravtale.
-Aktivitetsavgifter og informasjon om «flat økning» på 200,- pr.
medlem går ut på mail til vårt apparat.

.
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Baner
-Banebehov og gjennomgang av logistikk problemene med at vi
stenger Fabritiusbanen i byggeperioden gjennomgås av Eirik og
Lars Tarjei. Det er spesielt i den første tiden etter at Elberg åpner
rundt 10. mai, at utfordringene kan oppstå. Banen er sårbar den

første tiden og det kan bli aktuelt å flytte kamper til Leira om det
regner mye og over lang tid i starten av sesongen.
-Bruksrett Halstein og Høgberget. Det presiseres at det ikke er
noen forandring i bruksretten på disse banene. Det betyr at
fotballkretsen setter opp kampprogram på Halsteinbanen som
før, og at det trenes på banen som før. For Høgberget banen,
kan det ikke settes opp regulere kamper fra IL Sverre sin side.
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Sportslig utvalg
-Lars Tarjei orienterer om situasjon. De er i sluttfasen med
etableringen av årshjulet og rollefordeling og innhold her. SU har
også gjort en del omkring 6-åringene og informasjon som går ut
til de som starter med fotballen sin for første gang.
-Det har framkommet spørsmål omkring når en skal starte egne
jentelag. Retningslinjer og anbefalinger for dette er etablert i vår
sportsplan og skal i hovedsak følges. Det erkjennes at dette er
rådgivning og at det i enkelttilfeller vil være naturlig å gå fra en
slik ordning. Om det f.eks ikke er nok jenter på et klassetrinn, til å
få til et lag osv. Det overordnede målet er at det skal være best
mulig løsning for de involverte spillerne. Et viktig moment er at
det er et upartisk SU som beslutter hvordan en i delikate saker
løser det best mulig. Slik at det ikke blir en uheldig foreldrestyring
og konfliktnivået ytterligere eskalerer.
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Eventuelt
-Dommerlister som er oppdatert savnes og vi forsøker å etablere
nye. De som står på listene er de som har gjennomgått kurs. Det
er stor frustrasjon for de som forsøker å ringe rundt til de på liste,
for å høre gjentatte beskjeder om at vedkommende på lista ikke
dømmer kamper. Kort debatt om hvordan løse dette. Skal lista
kun inneholde navnene på de som er villig til å dømme?
Dessuten er dette ungdom som selv er aktiv med tre-fire
treninger/kamper i uka, så det passer sjelden å dømme. Det
beste rådet er å gi hjemmekamplista til en person/dommer og be
denne planlegge ut i fra den i god tid før.
- Nye dommerkurs planlegges og Tor Henry avtaler med Wekre
oppstart. (noen fra i fjor, får nytt tilbud igjen i år.)

Ref. Tor Strand
Sekr
.

