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Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2019/30 Kommentarer til innkalling og godkjenning av referat 5/2019 

 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling. Referat godkjennes 

  

2019/31 Orienteringsrunde styremedlemmer 

Dugnader garasje, status målnett og mål, beisning tribunen og garasje, Kval klubb 
egenmelding levert, trenerkurs i Abra i høst, fotballotteriet, kunstgresset rundt banen, 
belysning Viksletta, Abratid i høst ihht budsjett, Idrettens dag, vi må bli flinkere på 
oppfølging av nye trenere og spillere – her bør det være tettere oppfølging av trenere og 
mer info i forhold til sonekvelder, utstyr osv, cup i høst, cup vinter 2020, drift av kiosk i 
høst – vi har ikke lyst ut denne – spurt damer, div sponsorforhold avklaringer, 
informasjon fra kretstur til Danmark, orientering kort om ting fra HS.   

  

2019/32 Evaluering av fotballskolen og føringer for 2020 

Den praktiske gjennomføringen er tatt inn i Petters avtale som sportslig leder. Vi ønsker 
at det skal komme ut mer presis informasjon i forkant av skolen. Eksempelvis oppmøte, 
antrekk osv. Etterspurt fra foreldre. Også viktig at vi følger tidsplanen daglig, i hvert fall 
sørge for at det er instruktører til stede frem til oppsatt tidspunkt.   
 
Vedtak – styret er meget godt fornøyd med årets fotballskole. Momenter fremkommet i 

evalueringen skal henyntas for 2020 

  

2019/33 Status kontrakter i avdelingen og føringer for 2020  
SL orienterte om hvem som har kontakter i avdelingen, samt forfall på disse. Vi ønsker å 
videreføre de stillingene vi har i dag. Vi følger tett opp det HS gjør av beslutninger som 
kan være relevante for fotball. SL leder reforhandling av relevante avtaler.  
 
Vedtak – tas til orientering 

  

2019/34 Malvik cup januar 2020 

3 siste helger tor-søn, påmeldingen er åpnet. Merete koordinerer invitasjon. Pri godt 
cupreglement. Dugnader avklares etter hvert. Brush opp hjemmeside. Vi ønsker å få på 
plass en helhetlig cupplan for 2020 før møtet med kretsen. Aktuelt å flytte 6-9 år, påske. 
 
Vedtak – tas til orientering 
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2019/35 Sportslig opplegg 2020 

Prosess startet i vår, Petter har engasjert mange deltakere. Bred sammensetning. Hvordan 
skal fotballavdelingen fremstå fremover, og da særlig junior og senior begge kjønn? 
 
Målet er å skape en god treningshverdag med økt aktivitet.  

 
Ønsker å se jr og sr mer i sammenheng, både i trening og kamp. Forbedre logistikk og 
kvalitetssikring av aktivitet og belastning. For stor belastning på de guttene som følger 
både jr og senioraktivitet. Hospitering fungerer ikke som ønsket. Trolig er 3 økter pluss 
kamp tilstrekkelig, så lenge øktene er gode. På senior fungerer ikke kommunisert 
opplegg rundt treningsoppmøte og spilletid.  
 
En tanke er at jr og sr begge kjønn i mye større grad trener samtidig. Ikke nødvendigvis 
sammen, men samtidig. Dette vil kunne øke deltakelsen begge lag. Vi må bli flinkere til 
å se helhet. Vi må også skape luft mellom aktivitetene. Det skal være tid til annet. 
 
Felles kampdager jr/jr og sr/sr? 
 
Breddetilbudene vil trolig komme av seg selv. Større aktivitet i seniorlagene vil gi 
mulighet for å starte opp et 6. div lag for herrer og at 4. div laget for damer 
opprettholdes. Også gode muligheter for et ytterligere jr lag på gutte/jentesiden.  
 
Vi er ikke kategoriske på hvor stor aktivitet det legges opp til. Poenget er å skape en god 
treningshverdag og god aktivitet, og da vil antall økter kunne komme av seg selv. 
Medbestemmelse er viktig. Skape et godt miljø. Åpenhet rundt avtaler hvor lite 
treningsoppmøte likevel kan gi spilletid. Skape forutsigbarhet i hverdagen. 
 
Vi vil kunne trenge eksterne trenere, kombinasjon av intern og ekstern løsning for hvert 
lag. Viktig at nye trenere innpasser seg i klubbens ønsker.  
 
Kort diskusjon rundt mottatt notat fra HIL etter gjennomført møte MIL/HIL. Vi er enige 
om at overganger i sesong skal søkes unngått. Særlige forhold kan naturligvis oppstår 
hvor dette er vanskelig å unngå. Poenget er at klubbene må opptre ansvarlig.   
 
Vedtak – styret ber om at sportslig utvalg leverer et mer detaljert notat hvor 

konsekvenser belyses nærmere, herunder også økonomiske forhold. Styret er positive til 
at prosjektet videreføres, og er begeistret for den jobben som er lagt ned så langt. Vi 

ønsker å gjennomføre et nytt møte med sportslig utvalg innen utgangen av september. 
Det er en målsetning av sportslig opplegg for 2020 fastsettes så raskt som mulig 

  

2019/36 Egenandeler ved deltakelse BDO 

SL orienterte om at RIL og CSK har tatt kontakt og ønsket at klubbene har en koordinert 
policy. Kretsen har tidligere skissert at det ikke er unaturlig at spillerne betaler deler av 
egenandelen selv siden opplegget nå er mye mer omfattende. 
 
Vedtak – våre spillere som skal delta på aktivitetene i kretsregi (BDO) skal betale 50 % 
av kostnadene ved deltakelse. Klubben er positiv til spillerutvikling gjennom Klubb BDO, 

og egenbetaling er koordinert med være naboklubber. Faktureres i etterkant. Foresatt 
kan søke krets om bistand ved betalingsutfordringer 

  

 

Neste styremøte: Ikke fastsatt, men innen utgang sept   11.09.2019 / Steinar Lille 


