REFERAT STYREMØTE FOTBALLGRUPPA DEN 9/3/2017
Tilstede: Elisabeth Galde, Lene Reppen, Anne Karin Livik, Kristine Stene og Torolf Storsul på telefon.
Sak 1. Status trenere/lagledere/treningstid
Gutter 12 mangler lagleder og mix 10 mangler trener. Det blir sendt ut skjema ang. banetid til
trenere slik at de kan sette seg opp. Lene og Kristine møtes og fordeler treningstid ut fra trenerne
sine ønsker.
Sak 2. Lene informerte serien og krav ifht 3 er fotball.
Serien er for barn født i 2010 og 2011. Kravene ved spilling av 3 er fotball er at banene skal være
10x15 m og inngjerdet. Videre er det krav om egne baller som triller saktere og spretter mindre samt
minimål.
Styret svarte på en kartlegging ang 3 er fotball fra kretsen.
For å imøtekomme kravene må fotballgruppa skaffe godkjente inngjerdinger. Anne Karin tar kontakt
med Nærøy il Leka il og Vikna il for å høre om vi kan samarbeide om å låne av baner av hverandre når
det arrangeres cuper.
Det er behov for inngjerdinger når det arrangeres SMN cup, Kystbycup og cupene i Varøya og Leka.
Sak 3. ”Trygge rammer” Nett mot veien.
Lene henvender seg til hovedlaget og skriver en søknad sammen med dem til Nærøy Kommune
v/Åge Einar Waag om å få hengt opp nett mot veien og å sette opp skilt om parkering forbudt langs
veien.
Sak 4. Lene redegjorde for prosess rundt brøyting av banen.
Sak 5. Lene orienterte styret om status til prosjektgruppa.
Alt som er ferdig og godkjent ligger på KIL – fotball.
Sak 6. Støtte til dommerutstyr.
Styret har fått inn søknad fra dommerne (senior) om støtte til dommerutstyr.
Tidligere fått 1000 kr i støtte. Torolf sjekker dette med Sigrun
Lene tar kontakt med Kurt om han kan sjekke hvilket utstyr som trengs og priser.
Trenere , lagledere og styremedlemmer får gensere osv. til redusert pris.
Sånn ellers:
Anne Karin sjekker med Anne Laugen om at det også settes opp foreldre til å være speaker samtidig
som det settes opp billettsalg og kaffesalg.
Styret møtes 16/03/2017 i KIL bua for å se over drakter og utstyr.

Lene har hatt møte med seniorteamet ang. treningsplass og treningstider
Tine fotballskole avholdes 17-18 juni. Søknad er sendt.
Nytt møte onsdag 05.04.2017 kl. 20.00.

