
Referat styremøte 7/5-18 i KIL-bua 
 

1- Ungdomspillere som billettører på seniorkamper: 
Lene ordner med lagene i alderen 15-16 og 17. 4 stk. Stiller på hver kamp. Torolf 
ordner med oppgjørskjema 
 

2- Kveldsmatprosjekt: 
Vi innhenter erfaringer hos Namsos IL. Vi tenker det kan være lurt å dele kvelden i for 
eksempel 2 økter, slik at man får bedre oversikt over antall personer som skal 
serveres. 
 

3- Bekledning/påskjønnelse til trenere uten egne barn: 
Det er enighet om å påskjønne trenerveiledere og talentutvikler med gensere med 
navn og «tittel», samt trenere uten egne barn med klubbgenser.  
 

4- Jakke til Lene: 
Hun har jakke, men har hentet ut klubbgenser, slik at hun har rett bekledning når hun 
representerer klubben. 
 

5- Ang. lotteri: 
Torolf «samler» økonomigruppa for videre planlegging. Lene snakker med YNVS om 
de kan ta på seg bygging av evt utebod. Hvis dette lar seg gjøre, søker vi Byggmakker 
om sponsede materialer. 
 

6- Saken ang. kontingentfritak er behandlet, og vedtatt unntatt offentlighet.  
 

7- Ang. sokkesalg 
Kristine Stene tar denne saken videre med øko.gruppa  
 

8- Ang. profixio og SMN-cup 
Det undersøkes om det finnes et rimligere alternativ, hvis ikke fortsetter vi med 
profixio. 
 

9- Tine fotballskole: 
Styret er enstemmige om at det ikke kan brukes midler på innkjøp av fotballer. 
 

10-  Evt. 
Det er kommet inn meldinger om at «tribunen» ved lageret/toalettene er savnet. Det 
er beklagelig at man så seg nødt til å rive denne, da den ble brukt til feil formaål. 
Baneanlegget fremstår til tider som meget «nedsøplet» og lite innbydende, noe vi 
ikke kan være bekjent av. Banekomiteèn får i oppgave å «informere» om grunnen til 
at benken ble fjernet, og at vi alle prøver og oppmuntre de rundt oss til å ivareta 
anlegget på best mulig måte.  
 
I tillegg til disse saken var Turid H. Finne innom, og hadde en rask gjennomgang på 
hjemmesiden, og insisterte på at denne må brukes. Som kvalitetsklubb er dette noe 
vi er forpliktet til å gjøre. 


