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REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL 
 

Møtenr :   1– 2015  
Sted - dato:   Klubbhuset, Mandag 19. Januar 2015 kl. 1900-2100 
Tilstede :   Kaare Tiller  Styreleder 
   Sindre Weme  Nestleder/ Koordinator 
   Marte Kristiansen Kasserer 

Ståle Rovelstad  Sportslig leder 
Arild Johansen  Banemester 
Unni Smedsrud  Materialforvalter 

 

 
1. Velkommen til styremøte. (Kaare) 
 
2. Nytt fra kasserer (Marte) 

 
A. INFORMASJON. 

 Fotballens anleggskonto blir sagt opp. Pengene overføres vår driftskonto. Har sendt informasjon til 
Frederik Skarstein som må kontakte banken. 

 Står p.t. kr 138’ på vår driftskonto. 

 Alle bilag for 2014 er sendt regnskapsbyrå. 

 Marte og Sindre tar en siste gjennomgang av fortsatt utestående treningsavgift for 2014. 

 Treningsavgift for 2015 er planlagt sendt ut i mai og vil være for hele 2015. 

 For senior herrer er det ønskelig at treningsavgiften sendes ut i mars. 
 

B. GJØREMÅL VIDERE. 

 Følge opp at anleggskonto blir overført. 

 Gjennomgå ubetalte treningsavgifter sammen Sindre. 

 Sette opp budsjettforslag for 2015. 
 

 
3. Nytt fra koordinator (Sindre) 
 

A. INFORMASJON. 

 Fotball har 492 medlemmer pr 1.1.15 

 Ryddet mye i medlemsregisteret i samarbeid med Arne Berg. 

 Lagspåmeldinger foretatt i FIKS for alle 9’er og 11’er lag. 

 Frist for 5’er og 7’er lag er 20.2.15 
 
 

B. GJØREMÅL VIDERE. 

 Gjennomgå ubetalte treningsavgifter sammen Marte. 

 Følge opp lagspåmeldinger for 5’er og 7’er lag. 
 
 
4. Nytt fra materialforvalter (Unni)  
 

A. INFORMASJON. 

 Fått inn en del evalueringsrapporter for sesongen 2014, samt utstyrsbehov for 2015. 

 Unni går gjennom utstyrsbehovet for 2015, inkl drakter og videresender dette til Kaare. 
 

 
C. GJØREMÅL VIDERE. 

 Sette opp utstyrsbehov etter innsendte ønsker fra lagene. 

 Sette opp en oversikt over behov for drakter. 

 Undersøke om det er annet utstyr vi trenger og som bør bestilles. 
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5. Nytt fra sponsoransvarlig (Ingen) 
 

A. INFORMASJON. 

 Denne posten er pr i dag ikke besatt. Enighet om at vi avventer til årsmøtet 2015 med å velge ny 
sponsoransvarlig. 

 
 

 
 

 
6. Nytt fra banemester (Arild J) 
 

A. INFORMASJON. 

 Intet spesielt. 
. 

B. GJØREMÅL VIDERE. 

 Intet spesielt. 
 

7. Nytt fra sportslig utvalg (Ståle) 
 

A. INFORMASJON. 

 Trenerkabalen for både Gutter og Jenter fra 13 år og oppover er på plass med unntak av G2001. Håper at det 
siste laget er på plass i løpet av denne uken. 

 Har fordelt treningstider for vinteren. (Svendsrud KG 7’er, Holehallen, Kleivhallen, Aka Arena, Hallen ved Aka) 

 Klubbens administrasjon av «treningsøkta.no» skal ligge til sportslig utvalg. 
 
 

B. GJØREMÅL VIDERE. 

 Få på plass trener for G2001. 

 Følge opp bruk og betaling av vintertrening. 

 Fordele oppgaven som administrator for «treningsøkta.no». Navn formidles til styret. 
 

 
8. Nytt fra leder (Kaare) 
 

A. INFORMASJON. 

 Kort gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 19.11.14. 

 Kaare deltar på hovedstyremøte onsdag 21.1.15. 

 Kaare deltar på fotballkretsens ting, Kongsberg, 13.+14.2. 

 Handlingsplan 2015 har vært på «høring» i styret. Vedtas. 
 

 
B. GJØREMÅL VIDERE. 

 Sende handlingsplan for 2015 til Sveinung for distribusjon på hjemmesiden. 

 Følge opp i forhold til årsmøtet som avholdes TORSDAG 12.2 KL 1900. (Valgkomite, innkalling, saksliste, 
årsberetning, forslag fra styret ang treningsavgift 2015) 
 
 

9. Nytt fra kiosken (Live) 
 

A. INFORMASJON. 

 Ikke bedt om å stille på dette møtet. «Vinterpause». 

 Anne Rohr Torp har bedt om fritak fra sitt verv i kiosken. Live jobber med å skaffe en erstatter. 
 
. 
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10. Planer/ prosjekter/ aktiviteter (alle) 
 

A. INFORMASJON.. 

 Intet spesielt. 
 
 

11. Eventuelt 

 Diskusjon om forsikring gjelder for spillere på lag som ikke er meldt på i seriespill. Kaare undersøker med 
kretsen. 

 Diskusjon om bortfall av søskenmoderasjon. Fått innspill på at dette bør være likt for alle grupper i ILH. 
Fotball er de eneste som har søskenmoderasjon. Kaare tar dette opp med daglig leder. 

 

 
 

 
 

Hole, 19.1.15 
 
Kaare Tiller  Ståle Rovelstad   Marte Kristiansen Unni Smedsrud 
Styrets leder  Sportslig leder   Kasserer   Materialforvalter 
 
Sindre Weme  Arild Johansen    
Koordinator/Nestleder Banemester    
 


