STYREMØTE 23.05.19
Tilstede: Wenche, Lars Inge, Anne, Lene og Ayla

Sak 1 Tine Fotballskole
Ayla fortalte hvor langt i planleggingen komiteen var kommet, og at det meste var på plass.
Manglet fortsatt nok trenere, og Anne informerte om hvor mange herrespillere som kunne
møte. Påmelding etter frist er 72 stk, lite innvandrere som er påmeldt. Ayla sender mail til
innvandringstjenesten og opplyser om fotballskolen.

Sak 2 Fotballskole med bodø/glimt
Anne har fått forespørsel om fotballskole for 12 – 16 åringene tirsdag 4. juni, med bodø/glimt.
Lene tar tak i dette og opplyser om dette.

Sak 3 Vedlikehold av anlegget
Anne har ordnet med vaskeliste, fordelt uker på de ulike lagene. Det står også listet opp der
hva som skal gjøres disse ukene.

Sak 4 Søknader om refusjon av kontingent
Det er kommet inn fem søknader til styret, om refusjon på aktivitetskontigent. Styret ser seg
nødt til å avslå disse søknadene, pga økonomien til fotballgruppa. Ayla sender svar på
søknadene.

Sak 5 Nærøysund Arena
Hovedlaget ønsker tilbakemelding på siste utgave av skissene til nærøysund arena, Anne
informere om planene. Styret i Kolvereid Fotball er positive til skissene.

Sak 6 Kompetansetur
Det er kommet invitasjon til kompetansetur i Ålborg, Danmark. Styret bestemmer at Lene
drar på turen som er i perioden 5 -8. september 2019.

Sak 7 Profixio
Ola har fått opplæring i profixio, dette ønsker styret å ta i bruk til smn-cup og påmeldingen
der. Styret bestemmer at alle styret skal ha opplæring i dette, da det er for sårbart at bare en
kan dette. Ola står for opplæring til resten av styret.

Sak 5 Fotballotteri
I år bestemmer styret at det ikke skal være loddbøker på lotteriet, med et ark som blir oppdelt
i et bestemt antall lodd. Dette pga erfaringer som tilsier at det ikke er alle bøker det blir solgt
lodd i, og de blir avglemt i løpet av sommeren. Styret bestemmer at det skal være en stor
hovedpremie og 3-4 ekstra premier. Wenche undersøker om hovedsponsor til lotteriet. Styret
håper på å komme i gang snart.

Sak 6 Kolvereid dagene:
Anne sitter i komiteen for å lage dugnadslister til kolvereiddagene. Det er blitt bestemt at
trenere og lagledere skal få fritak for dugnad så langt det lar seg gjøre, men det trengs mange
personer til dette.
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