
 

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL 
 

Møtenr :   2-2015  
Sted - dato:   Klubbhuset, Mandag 16. mars 2015 kl. 1900-2100 
Tilstede :   Kaare Tiller  Styreleder 
   Sindre Weme  Nestleder/ Koordinator 
   Marte Kristiansen Kasserer (kom litt senere) 

Ståle Rovelstad  Sportslig leder 
Arild Johansen  Banemester 
Unni Smedsrud  Materialforvalter 
Arne Kristian Sollien Sekretær(referent) 

 
 

1. Velkommen til styremøte.  
Kaare ønsket velkommen til første møte etter valg på årsmøtet. 

 
2. Oppsummering fra årsmøtet. 

 Arne Kristian Sollien er innvalgt etter årsmøtet, har fått funksjonen sekretær. 
 
Material forvalter funksjonen er ikke besatt, men Unni forblir i vervet til ny material forvalter er funnet og valgt 
inn i styret. Det jobbes med dette. Stor takk til Unni for velvillighet. 

 
3. Sosial samling klubbhuset  

Samling på klubbhuset fredag 24/4/2015. Dette er i utgangspunktet ment for styret, sportslig, banemannskap og 
kiosk ansvarlige, utvides også til å invitere de med ekstra verv, trenere og lagledere. 
Ca kost pr pers 200,-, bestilles fra Leiv Vidar, hver enkelt ordner drikke selv? 
 Ingen egen andel, da dette er en «gest» fra klubbens side.  
 Kaare ordner invitasjon. 

 
4. Profilerings gruppen i ILH. 

 
Kaare er medlem i denne. 
Jobbes mye med profilering på drakt og overtrekk, hvordan hoved sponsorer skal profileres, størrelse m.v 
Ikke endelig avklart, dgl. leder (Fossum)jobber med dette. 

 
5. Hytteplanmila. 

 
ILH fotball har sekretær funksjon under avvikling av hytteplan mila, ytterst vanskelig å få 12 stk frivillige til å stille 
opp.  Dette dreier seg om parkering, løype vakter m.v. 
Ønske fra Hytteplan´s side om dette kan utvides til at ILH skal styre hele avviklingen, noe som i utgangspunktet 
blir et kjempe arrangement, som krever mange flere frivillige en det som er tilfelle i dag. På den annen side er det 
en veldig «up side» når det gjelder inntekter ILH kan få fra dette. Enighet om at dette må diskuteres mer 
inngående, sett i lys av at det er vanskelig å få frivillige til å stille opp. 

 
6. Betalingsterminal til kiosken 

 
Christina/Tina Lundemo får oppdaterte lister fra Sindre , slik at kiosk dugnad blir riktig. Hvert lag- en uke. 
Ang betalingsterminal ble det enighet om å bestille denne, kan evt. brukes sammen med ILH Håndball i kiosken i 
Kleivhallen. 500,- pr mnd. i leie for slik, behovet er absolutt der. ILH Håndball kontaktes vedr. dette. 

 
7. KICK OFF 9/4 18-21. 

 
Arrangement for alle trenere og lagledere i klubben, dette blir på klubb huset. 
Alle alders klasser, egen invitasjon kommer. 

 
8. Innkjøp av harv til KG banene. 

 
Harv er innkjøpt, pris 50000,-.  
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Denne er til for å fordele/jevne KG banene, og for å få gummi kulene bedre fordelt i selve matta. 
 
Søknad er sendt til ILH Hovedstyret, for om dette kan dekkes inn. 

 
9. Skilt til kiosk og baner. 

 
Skilt er bestilt hos Reklame service. Kommer til sesong åpning. 

 
10. Resultat tavle til anlegget. 

 
Denne er bestilt, strøm tas  fra matte. 
Plassering langs hovedbanen, mot skogen, ca samme plassering som i dag. 

 
11. Vårdugnad på anlegget. 

 
Dato ikke bestemt, fortrinnsvis de som har vært aktive brukere av KG anlegget i vinter sesongen. 

 
12. Nytt fra kasserer (Marthe K) 

 
Det jobbes fortsatt mot Fredrik Skarstein for å få sagt opp lagets anleggskonto. FS er fortsatt disponent, men 
summen som står på konto i DnB skal overføres lagets konto i Ringerikes Sparebank. Marthe jobber videre med 
dette, og følger opp at Fredrik Skarstein overfører og avslutter denne konto, evt. gir fullmakt til Marthe. 
Står p.t. kr 276’ på vår konto. 
Fortsatt noen i de eldre alders klasser som ikke har betalt trenings avgift for 2014, dette tas opp med de 
respektive. 
For de yngre ble det enighet om at det deles ut brev og faktura på Kick off kvelden, og at det tas opp alvoret i 
dette. Trenings avgift og kontingent er en viktig inntektskilde, men også alvoret da utøver spiller ikke har 
forsikring under trening og kamper. I ytterste konsekvens kan utøver nektes deltagelse på treninger og kamper, 
og ikke ansees som medlem av ILH lenger. 
Marte og Sindre, i samarbeid med Arne Berg (hovedstyret), tar en siste gjennomgang av fortsatt utestående 
treningsavgift for 2014, og purer med en ABSOLUTT siste frist. 
For alle utøvere blir det nå fakturert treningsavgift, for senior herrer er det ønskelig at treningsavgiften sendes ut i 
mars, evt deles opp med en del på våren og en mindre del på høsten. 

 
13. KOORDINATYR NYTT v/ SINDRE. 

 
Ca 515 medlemmer pr 16/3/15. 
Lag påmeldinger i FIKS ok for 5er og 7er.  
Skal jobbe med fordeling av bane tider i fremover, frist for innmelding fra lagene om ønsker er 30/3 . 
Tider og banefordeling sendes ut 31 mars. 
Benytte KG, enighet om og ikke å benytte grus eller Helgelandsmoen, men avvente utvikling og behov for disse 
trenings arenaene. 

 
14. SPORTSLIG UTVALG v/STÅLE 

 
Trener for G-2001 er på plass, Sigurd Svendsen (HBK spiller). 
Klubbdommer kurs i regi av kretsen, ingen påmeldte. 
Tyrifjord får bruke anlegget, men må være ferdig før 1700, klubben sender faktura for dette. 
 
 
 

Hole, 16.3.15 
 
Kaare Tiller  Ståle Rovelstad   Marte Kristiansen Unni Smedsrud 
Styrets leder  Sportslig leder   Kasserer   Materialforvalter 
 
Sindre Weme  Arild Johansen   Arne Kristian Sollien 
Koordinator/Nestleder Banemester   Sekretær 
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