Styremøte 03.10.19
Tilstede: Anne, Lars Inge og Ayla

Sak 1: Årsavslutning
Dato blir satt til 30. oktober, kl. 17.30. Det vil vare i ca. 1,5 – 2 t.
Styret snakker med neste års Norway-cup deltakere, som har ansvar for matsalg. Styret
foreslår at de selger noe varm mat, siden avslutningen blir i middagstiden.
Ayla tar ansvar for å skaffe premier til avslutningen, og i år blir det pokaler på alle sammen i
stedet for medaljer. I tillegg ordner Ayla med pris til den/de som får tildelt årets hederspris.
Ayla booker kulturhuset og alt som skal til der, og kontakter pressen for å komme å dekke
avslutningen.

Sak 2: Lagleder/trener møte
Møte blir satt til onsdag 23. oktober kl. 20 – 21.30.
Her skal sesongen evalueres og utstyr leveres inn, Anne og Lars Inge tar seg av dette møtet.
Ayla booker kantina på kulturhuset til denne kvelden.

Sak 3: Sportsplan, laglederveiledningen og klubbhåndboka.
Styret vedtar å gjøre noen endringer på sportsplan og laglederveiledningen.
Sportsplan: her tilføyes det at ved cuper og turer som innebærer overnatting, skal det være
med en ledsager per fjerde spiller.
Laglederveiledningen: her tilføyes det at det er lagleder i inneværende år som har ansvar for å
rekruttere neste års lagleder og trenere i aldersbestemte klasser.
Klubbhåndboka må sees over og oppdateres, og skriv som blir lagt ut der skal det står når de
sist er blitt revidert.

Sak 4: Valg komiteen:
Anne Karin Livik, Torolf Storsul og Geir Lauten sitter i valgkomiteen, Anne tar kontakt med
de for å få satt i gang jobben med å rekruttere nye personer i ulike verv i styret og finne ut
hvem som er på valg.

Sak 5: Loddsalg
Styret har fått ulike tilbakemeldinger på årets loddsalg, og tar de til etterretning. Angående
betaling via vipps, så vedtar styret at det skal opprettes en egen vippskonto som skal kun

brukes til loddsalg, dette for at det skal bli lettere å se hvor mye penger som er kommet inn.
Systemet slik det er i dag funker dårlig, og kasserer får ikke oversikt over pengene som er
kommet inn fra loddsalget.
Styret bestemmer også at loddsalget neste år vil skje mellom 1. mai og 1. september.

Sak 6: TINE fotballskole og SMN-cup
Styret vedtar at det skal lages egne vippskontoer for fotballskolen og SMN-cup, dette på
grunn av det samme som skjedde med loddsalget. Vanskelig å få oversikt når alt kommer inn
på samme vipps.

Sak 7: Søknader på midler.
Styret vedtar at vi skal søke midler til å drive fotballgruppa der det går an å søke, det søkes
om å vedlikehold anlegg og skaffe det nødvendige utstyret vi trenger.

Neste styremøte: 22.10.19

