
Styremøte 18.08.21 

Tilstede: Mads, Anne, Wenche og Ayla 

 

Sak 1: Klubbforum 

Det har vært arrangert klubbforum på Kolvereid, Anne og Mads deltok der. Anne 

refererte fra dette, der det ble snakket om blant annet koronasituasjonen, 

rekrutering, førstehjelpskurs, fair play og lagledermøte. 

 

Sak 2: Lagledermøte 

Anne kaller inn til lagledermøte så fort som mulig, her vil smittevern og fair play 

være noe av agendaen. 

 

Sak 3: Hovedlagsmøte 

Anne har vært på hovedlagsmøte, og refererte fra dette. På dette møte ble det 

tatt opp blant annet om særgruppene har rekrutteringsplan, få til et dialogmøte 

før neste fotballsesong for å unngå konflikter med andre idretter og 

fotballkamper. Den nye hallen skal være klar til bruk i uke 37, og det er fortsatt 

gratis halleie for aktiviteter til barn under 18 år. Anne informerte hovedlaget 

om at fotballgruppa ønsker å få gjennomført førstehjelpskurs. Det ble også lagt 

frem skisser på parken som skal bli mellom veien og Nærøysundarena.  

 

Sak 4: Førstehjelpskurs 

Vi forhører oss med Røde Kors om de kan stille med instruktører, Ayla blir satt 

på saken. Til dette ønsker vi og inviterer trenere, lagledere og spillere. 

 

Sak 5: Økonomien 

Økonomien ser bra ut for fotballgruppa. 

 

 

 



Sak 6: Egenandeler  

Styret ser på egenandeler for busstransport til kamper som er utenfor ytre 

namdal, styret mener at det er litt høye satser. Styret vedtar at egenandeler 

for bussreiser til kamper i område Steinkjer – Trondheim, legges til 200kr per 

spiller. Henry Flosand er tilgjengelig for busstransport til kamper. Ayla 

oppdaterer hjemmesiden, Anne informerer ut til lagledere. 

 

Sak 7: Kontingent 

På grunn av koronasituasjonen så vedtar styret å endre litt på årets kontingent, 

dette ut ifra hvor mye man har fått trent og spilt kamper. Årets kontingenter 

settes til: 

Knøtt (6-8 år):     400,- 

Miniputt (9-10 år):    650,- 

Lilleputt (11-12 år):   900,- 

Småjenter/smågutter (13-14 år): 1000,- 

G16/J16 (15-16 år):   1400,- 

Senior:     1600,- 

Ayla sender ut kontingenten snarest. 

 

Sak 8: SMN-cup 

I år ønsker vi å prøve en litt mindre variant av SMN-cup, og arrangerer dette 

fredag 17. september. Wenche ordner med invitasjoner og sender ut dette. Vi 

inviterer fotballglade barn fra 6-9 år, og spiller 3’er og 5’er kamper. Mer 

informasjon kommer etter hvert. 

 

 

Neste møte blir i løpet av uke 36. 


