Styresmøte 10.11.20

Tilstede; Lena, Line, Linn, Astrid, Ida og Sindre

Saksliste

1. Julefest
2. Årshjulet
3. Sonemøte
4. Covid-19
5. G12
6. Kamp der det er smitte
7. Covid-19 veileder
8. Adgangskort
9. Dopapir
10. Hovedlaget
11. Mini
12. Valgkomite
13. G10
14. J10
15. Hastesaker
16. Ringevakt i hallen
17. Trenere

Sak 1
Blir ikke julfest.

Sak 2
Blir ikke flere kamper foreløpig.

Sak 3
Mini diskutert; kjører lokalt, ikke bestemt når det blir.

Sak 4
Treninger kjøres som normalt, kommunelegen vil ha normal aktivitet så lenge det går.

Sak 5
G12 går som normalt, må bare vente og se hvordan det blir ang kamper.

Sak 6
Foreldre kan nekte, usikker om vi må betale hvis det skjer.

Sak 7
Veilederen er levert og den er grei. Er laget en for treningene. Etterspør på mini, det skal
ordnes.

Sak 8
Vært litt styr med adgangskortene, snakk om ei ny løsning, vet ikke ennå hvordan den blir.

Sak 9
Salget går bra. Mangler oversikt over spillerne, det skal ordnes. Lavinntektsfamilliene sliter
ang henting, men kan ta kontakt med oss så finner vi ei løsning. Evt flyktningetjenesten
kan kobles inn der det er nødvendig. Neste år taes det også inn tørkepapir for å prøve.

Sak 10
Møte med hovedlaget, der blir det også omvisning i nyhallen. Ida blir med da Line ikke har
mulighet.

Sak 11
Bruker ikke FB, så Lena skal snakke med Per Ole om å få siden mer aktiv. Mange foreldre
har ikke fått med seg når neste uthenting av dopapir er.

Sak 12
Legger ut på FB, om ingen melder seg lager vi. Blir det ikke bra får de bytte seg imellom.
Må være på plass i februar.

Sak 13

G10 trukket, meldt på G11. Oppstart etter jul.

Sak 14
Går bra, tar annenhver gang. Ei har trukket seg som trener fram til jul. Backup plan for
trenere ang bortekamper; må se hvor mange det blir, evt bruke foreldre og bør være 2 stk.

Sak 15
Meldt det på FBsiden, så får vi evt ta ett møte på teams.

Sak 16
Laget en plakat om hvem som skal ringes når det er noen alarmer. Line sender mail til
Trond Stian for å høre.

Sak 17
Få på plass trenere til 3kl allerede til våren.

Neste styresmøte i Januar, såfremt ikke noe ekstraordinært oppstår.

