
Styremøte den 01/07/2018 

Tilstede: Lene, Torolf, Anne Karin, Anne og Geir. 

Sak 1: Kontingent. G 16 stiller ikke lag til høsten, laget er trukket. Skal de slippe å betale hele 

årskontingenten? 

Noen damespillere som flytter til høsten, betale halv kontingent? 

Styret vedtar at G16 spillere som må slutte får betale halv kontingent, de som har betalt får refundert 

halve. Spillere som melder inn på forhold og ved særskilte grunner innvilges halv kontingent. 

Seniorspiller som har vært med og trent hele vinteren og vært en del av laget, ønsker ikke å betale 

halv kontingent. Han har sagt i fra at han kun skal være med halv sesong. Styret vedtar ar denne 

spilleren får betale halv kontingent. 

Styret snakker om å ta opp dette på årsmøte, hvilken praksis skal vi han når spiller slutter midt i 

sesongen. Vurdere vinter kontingent for å dekke opp utgifter på leie av hall. 

Styret snakker om å melde på Futshall lag, hvis interesse. For å sikre bedre oppkjøring til sesongstart. 

Sak 2: Coop er hovedsponsor til KIL hovedlag. Bama avtalen 60% refusjon (Rema 1000) Norges 

idrettsforbund. Sjekke ut hva som står i sponsoravtalen med Coop. Lene snakker med Geirid om 

hvordan det best kan gjøres. Da det er ønske om å kjøpe frukt på Rema og bruke Bama avtalen for å 

spare penger. 

Fått 1500 kr fra Coop, vi kan velge å bruke pengene til å supplere draktsett til G16 eller til å kjøpe mat 

på bussen. Styret vedtar å bruke 1500 fra Coopen på draktsett. 

Sak 3: Det er satt opp kamper på gressbanen på SMN cupen. Geir gir beskjed om at den kampen må 

flyttes 

Sak 4: Orientering fra Torolf om sokkesalg. Mangler en del oppgjørsskjema, Torolf jobber med dette. 

Vært en del sure oppgulp ifht sokkesalget.  

Lotteriet: Mangler respons fra sponsorer for å få inn premier. Lotteriet varer fra 1. august til 22. 

september.  

Lene har tatt kontakt med Midt Norsk Havbruk for å få sponset materialer til redskapshuset. 

Organisering av loddbøker.2- 3 spillere deler på ei bok. Lagledere fordeler hvor spillerne skal selge og 

hvem som skal selge sammen og når den skal leveres til nestemann. 

G13 og J 14 selger lodd på SMN cupen. 

Sak 5: Prosess ny hall/flerbrukshall. Fotball er ikke representert i denne arbeidsgruppen, 

fotballgruppa er redd for at fotballgruppas behov er ikke dekt. Fotballgruppa er for en flerbrukshall.  

Styret avventer arbeidsgruppas uttalelse om hall/flerbrukshall. 

 

Neste styremøte: tirsdag 07/08/18 kl 1800. 


