
STYREMØTE DEN 30.01.18 

Sak 1: Sportslig ståsted for øyeblikket. 

- Lagspåmeldingene 

o Stort sett meldt på i alle årsklasser. 

- Treningstilbud 

o Treninger i hall og gymsal. 

Trenere som ønsker treningstid tar kontakt med Pål Remi, han booker treningstid i hall/gymsal. 

Treningene skal ikke komme i konflikt med håndballen i samme årstrinn. 

- Trenere 

o Mangler noen trenere, deriblant damelaget. 

Elisabeth har sagt ja til å være fiksansvarlig. Ønsker ingen annen rolle i styret. 

Sak 2: 

Tilbud til barn som ikke ønsker å være med på kamper, lavterskel tilbud. Barn som kun ønsker å spille 

fotball, ikke kjøre så langt. Styret tar med denne ideen videre og hvordan den kan gjennomføres i 

praksis. Torolf foreslår egen rubrikk på skjema for spillerliste. Disse spillerne kan for eksempel betale 

mindre avgift. 

Anne Karin informerte om status brøyting av kunstgress. Styret blir enige om at vi kan stille med en 

sjåfør, Geir Lauten. Han er ikke tilgjengelig bestandig. Vi ønsker at kommunen kan være back up når 

Geir Lauten ikke kan kjøre. 

Sak 3:Dugnad seniorer. 

Leder foreslår at herrelaget slipper stille på loddsalg, mot at de stiller opp som trenere for oss på Tine 

fotballskole. 

Vedtak: Styret vedtar at det er greit. Det skal presiseres at fritak gjelder kun loddsalg. 

Sak 4: 

Norsk formidling AS tilbyr å betale arbeidsgiveransvaret for trener mot at seniorene gjør 

dugnadsarbeid for Norsk formidling på boligmessa. Norsk formidling ansetter treneren til seniorene 

og betaler lønn, mot at seniorene utfører dugnadsarbeid som betaling. Eventuelt overskudd går til 

lagsutgifter. I avtalen må det presiseres at det er et samarbeid mellom seniorlaget og norsk 

formidling, ikke mellom kil fotball og norsk formidling. 

Parkerings vakter, billettsalg. kiosksalg montering osv. Viser til samarbeidsavtale mellom Kil fotball 

seniorlaget og Norsk formidling. 

Sak 5: Forberedelse årsmøte. Årsmøte blir 27. februar kl. 18.00 

Innkalling og sakliste legges ut på nettsiden og på facebook. 

Sak 6: Styret tar kontakt med Turid om å få til opplæring på bruk av nettsiden den 13/2/18. Lene og 

Anne Karin får opplæring. 

Sak 7: Styret vurderer salg av tannbørster. Kristine innhenter mere informasjon og forslaget leveres 

økonomigruppa. 



Sak 8: Styret bestemmer at det avholdes styremøter siste tirsdagen i mnd. Kl 19.00. 

 


