Styremøte 28/08/18
Sak 1: SMN cupen
-
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Sak 2: Kurt er konstituert som leder frem til 1. 11.18 mens leder er sykemeldt.
Sak 3: Anne og Anne Karin refererte om status arrangement SMN Cup og Elgpsretten cup.
Geir orienterer fra sportsligutvalg. Har gjennomført trenermøter både i barnefotballen og
ungdomsfotballen.
Kim Laupstad som trener juniorene ønsker svar fra sportslig om det skal satses på bredde eller
resultat. Juniorene er nå 20 spillere.
Torolf orienterer om loddsalget, fått delt ut alle loddbøkene. Torkel Finnvik gjort en bra jobb her. 50
bøker ut. 1 utsolgt på vipps.
Sokkesalget. Vanskelig å få foreldre til å hente ut sokker. Orienterer om medlemsnett. Styret vedtar
at gutter 16 som fortsetter som juniorer slipper å betale ekstra kontingent.
Sak 4: Kurt orienterer om halltid. Fått tildelttid for futsal ,3 økter på fredagskveld og en på
søndagskveld. Garderobelista er oppdatert. Det er det ordnet lokaler på ungdomskolen til Christer
Bastma og BDO kommer.
Kurt snakker med kommunen om jevnlig brøyting av banen i vinter.
Geirid tar kontakt med Kari Hestad om søknad på tippemidler.
Styret vedtar at Kurt og Kjell Lindegjerdet organiserer en rekruteringskveld, bli kjent kveld.
Sak 5: Tidligere har alle trenere fått dekt grasrot trener kurs del 1. Skal kil fotball betale grasrot
trener del 1 til alle foreldre som har lyst? Kan det bidra til å skape interesse og motivasjon til å bli
trenere.
Styret diskuterer at dette må planlegges og komme med på neste års budsjett. Et annet alternativ er
at Kjell kan kjøre et introduksjons kurs til foreldre som ønsker det.
Styret går for å spørre Kjell om han kan kjøre et introduksjonskurs for alle foreldre. I slutten av
oktober. Basic kurs der alle foreldre føler mestring og kjenner de kan dra nytte av det.
Sak 6: Jenteansvarlig. Styret må skaffe en person som kan være jenteansvarlig. Dette er et
satsningsområde hos kretsen.
Kurt lager en rollebeskrivelse av hva jenteansvarlig skal gjøre.
Sak 7: Kolvereiddagene 2018. Store endringer på gang. Fungert dårlig. Avventer evaluering av
Kolvereiddagene.
Sak 8: Skal fotballgruppa arrangere quiz kveld på Sopin festivalen. Alle fasiliteter er på plass.

Styret vedtar å ikke arrangere quiz kveld grunnet at det samtidig arrangeres SMN cup. Og at det er
flere i styret som er opptatt den helgen. Fotballgruppa ønsker å være medarrangør til neste år.

