
Styremøte 03/04/18 

Tilstede: Anne Laugen, Geir Lauten, Torolf Storsul, Lene Grydeland og Anne Karin Livik 

Sak 1: Styret konstituerer seg.  

Sak 2: Anne får ansvar for å invitere til trenerkurs.  

Sak 3: Anne får ansvar for politiattester. 

Sak 4: G 15 mangler trener. Styret diskuterer flere løsninger. Hospitering?  

Sak 5: Styret diskuterer hvordan få flere til å melde seg på barnefotballforum trenerkurs osv. Viktig å 

få med trenerveilederne. Lettere når lagledere/ trenere er på plass. 

Sak 6: Fotoekspressen ønsker å komme til Kolvereid for lagsfotografering. Styret vedtar å heller 

spørre lokal fotograf Kristin Strand Finnestrand om å fotografere lag.  

Sak 7: KIL fotball har fått 20000 fra Sinkaberg. Det er søkt på tiltak ift fattigdomsproblematikk og 

ønske om integreringstiltak.  

Integreringstiltak: 

For eksempel kveldsmat etter trening. Samle flere lag for å trene sammen og deretter felles 

kveldsmat. Lage en aktivitetskveld.  

Samarbeide med kommunen om å arrangere kveldsmat i kulturhuset. Anne tar kontakt med 

kommunen /Kari Hestad for sponsing av leie av kantina. 

Styret foreslår at summen deles i 2. 

Fattigdomsproblematikk:  

Enkeltpersoner/familier kan søke på redusert kontingent. Informere laglederne om denne 

muligheten for å søke fritak for kontingent for familier som ikke har mulighet til å betale 

Styret kaller inn til lagledermøte den 9/4 18. Spillerlister skal være inne til styret innen 09/04-18. 

Sjekke med kommunen om det er søkt nasjonalt tilskuddsordning mot fattigdom og støtte til 

mangfold og integrering. Anne sjekker om kommunene har søkt og om det da i har avtale er noe KIL 

fotball kan søke på til kommunen. 

Lene snakker med Marit Dille om sponsing av mat og drikke til Norway cup. 

Lene snakker med Marit Dille om frukt og grønt avtale. Har avtale med Bama( Rema 1000) Enklere og 

bedre om vi har avtale med Ektran. 

Geir snakker med ekstran om å få ryddet opp i fakturamottakerne. 

Sak 8: Hva skal seniorspillere som står keeper en til to ganger. Hva skal de betale i kontingent? 

Lene Grydeland: jentesatsningsansvarlig 

Kjell Ståle Wannebo: rekruteringsansvarlig 

Trenerveiledere: Steinar Bråteng Barnefotball, Anders Fjær  

Sak 8: Anbud Strømlinjen, Terje Kristensen og Nærøysundet Taxi. Terje Kristensen kom best ut med 

10 kroner kilometeren. 



Terje Kristensen sin 16 seter er for liten/trang til seniorene. Anne snakker med å få til en leiebilavtale 

for KIL fotball med Hertz. 

Sak 9: Forslag om å arrangere en cup for ungdom/voksne. Både for sportslig og økonomisk utbytte. 

Fotballgruppa kan arrangere noe alla Ribbecupen. Et arrangement siste lørdagen i høstferien og et 

siste lørdagen i vinterferien. Herved døpt Elg cup 13/10-18 og Vårspretten 23/2-19. 

Lene søker om halltid og søker godkjenning av arrangementene gjennom kretsen. 

Sak 10: Geir gikk igjennom samarbeidsavtale med BF og KIL om et felles lag i 6. div. Jostein Breivik er 

kontaktperson opp mot Bindal. Styret godtar samarbeidsavtalen. 

Sak 10: Alt av styrerelaterte saker som legges offentlig på facebook skal først godkjennes av styre, 

enten på styremøte eller styrechatten. 

Sak 11: Geir kaller inn trenerne til seniorene, Norsk formidling, Torolf og Lene for å avklare 

trenerlønn til seniorene. 

 

Sak 12: Torolf lager Kjørebok/kjøreliste som sendes til Lene. Innrapportering 1g i mnd. 

 

 

 


