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Sak 1: Styret arbeidsform frem til årsmøtet.
Leder er tilbake som leder i fotballgruppa. Tar imot beskjeder fra kretsen og delegerer til styret.
Leder tar oppgaver som kommer opp og spør styret om hjelp ved behov. Lene settes formelt inn som
leder igjen.
Sakliste legges ut på styrets facebooksider.
Lene drar på trøndersk fotballseminar 10-11 november.
Sak 3: Fotball gruppa har fått forespørsel på å arrangere Boligmessa 2019.
Styret tar opp med hovedlaget at fotballgruppa ønsker å bruke dugnadsressursen på noe som gir
mere avkastning, som for eksempel Boligmessa 2019.
Geir møter i stedet for Lene på hovedlagsmøte og tar opp på neste hovedlagsmøte at fotballgruppa
vurdere å trekke seg ut av Kolvereiddagene.
Sak 5: Fotball gruppa har fått tilbud om å kjøpe messe utstyret av Norsk Formidling.
Geir skal på møtet med Anita og Thomas og avklare hva det koster og tilstand. Avventer med å
vurdere dette til styret har besluttet om fotballgruppa skal arrangere boligmessa 2019
Sak 6: Få på plass hvordan den økonomiske kompensasjonen skal utbetales til trenerne.
Torolf og Geir lager bilag til trenerne på herrelaget og damelaget
Møte med trenerne for å presentere kontraktene. Torolf, Anne og Geir tar ansvaret for dette.
Sak 7: Hvilke verv skal valgkomitéen jobbe med å finne erstattere til nytt styre i 2019.
Leder er på valg.
Sekretær er på valg.
Nestleder er på valg.
Økonomiansvarlig er på valg
Ungdomsansvarlig er på valg.
Anne Karin sender over dette til valgkomiteen. Rolleinstrukser ligger på nett, viktig at disse gjøres
kjent.
Valgkomite: Kristine Stene, Odd Henry Tangen og Elisabeth Galde
Sak 8: Fotballavslutningen.
Anne Lager invitasjon. Avslutning 15/11 i kulturhuset. Premier er bestilt. Vi spør Anne om å være
konferansier. Anne takket ja til å ta på seg jobben.
Sak 9: RBK tur
Gi spillerne i fotballgruppa tilbud om tur til Lerkendal for 500 kroner i samarbeid med RYN. Inkludert
kampbillett og buss. Kriterier er at bussen fylles opp og at fotballgruppa ikke har noen utgifter. Lene
tar ansvaret for dette

Sak 10: Eat moove sleep fotballarrangør. Eat moove sleep cup.
Søke om fotballcup arrangør. Arrangere cup i deres navn. Kunnskaps og inspirasjonskonsept fra
BAMA og NFF.
Må sjekke ut med SMN om når den avtalen vi har med dem går ut. Lene sjekker ut når avtalen med
SMN går ut.
Sak 11: Kveldsmat utsatt til vår 2019. Lene informerer Sinkaberg om at halvparten av midlene vi har
fått brukes opp til neste år, dette grunnet klubbens situasjon.

