
 

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL 
 

Møtenr :   3-2015  
Sted - dato:   Klubbhuset, Mandag 31.august 2015 kl. 1900-2100 
Tilstede :   Kaare Tiller  Styreleder 
   Sindre Weme  Nestleder/ Koordinator 
   Marte Kristiansen Kasserer  

Arild Johansen  Banemester 
Arne Kristian Sollien Sekretær 
Ståle Rovelstad  Sportslig leder 
Forfall: Unni Smedsrud   

 
 

Velkommen til styremøte.  
Kaare ønsket velkommen til første styremøte etter sommeren. 

 
Gjennomgang referat fra forrige styremøte. 
Ingen innsigelser eller kommentarer til referat. 

 
Saksliste: 
 

 
1. Status ILH.no og Facebook siden v/ Sveinung Engeland. 

Det er større aktivitet på ILH´s fb side en ILH.no, og stor aktivitet på mange under grupper på fb, tilknyttet de 
enkelte årsklasser, fin info kanal for foreldre og lagledere som er medlemmer i disse gruppene.  
 
Saker som publiseres på ILH.no må det legges link til på fb siden til ILH, slik at det blir en viss aktivitet på 
hjemmesiden. 
Hjemmesiden ok til å finne frem aldersklasser, lagledere og trenere, samt treningstider. 
 
Hovedstyret ønsker primært at ILH.no skal være den offisielle info. kanalen.  
FB skal være mer utfyllende i.f.t det dagsaktuelle, dommere, kamper, avlyste treninger osv. 
 

2. Saker fra hovedstyret. 
 
Alle verv i hovedstyret er nå besatt. 
 
ILH fikk for året 2015 et kommunalt tilskudd på 695000,- øker sannsynligvis ikke for 2016, da kommunen skal 
kutte i mange utgiftsposter. 
 
Utvidelse av parkerings muligheter på Svendsrud moen er på trappene. 
 
Det er opprettet en gruppe med ansvar for alle ILH anlegg, haller, baner og skianlegg, gruppen har fått navnet 
«TEAM Anlegg». Denne gruppen skal ha oversikt over alle behov for vedlikehold m.v til enhver tid.  
Kaare foreløpig representant for ILH fotball. 

 
3. Avslutning av anleggskonto og andre konti i DnB. 

 
Anleggskonto i.f.b bygging av KG bane er nå avsluttet og midlene overført ILH fotball´s konto. 
 
Vedtak om at samtlige konti i DnB avsluttes og strykes, og disse midlene overføres  ILH fotball. 
 
 

4. Nye e-post adresser ILH 
 
Styret ILH Fotball v/leder : fotball@ilh.no 
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5. Leiepriser ved utleie av banene på Svendsrud. 
 

Får henvendelser ,bl.a har HBK leis banen ved noen annledninger. 
Forslag om pris mellom 1000,-og 1500,- pr time. 
HBK tar 1000,-pr time, dog oppvarmet bane.(vinter), derav høyere drifts utgifter. 
Opp til sportslig utvalg å fastsette en timepris. 

 
6. Rutiner for «sommer» spillere. 
 

Fritak for spilleravgift, MEN må være medlem og betale medlems kontingent. 
 

7. EVT. 
 

Kaare ønsket allerede nå tilbake melding om evt. valg neste år. 
Marthe og Sindre vil ikke stille til gjenvalg neste år. 
 
«Tingenes tilstand runden» 
 
Banemester Arild: Alt OK, ingen avlyste kamper, til tross for mye nedbør den siste tiden. 
    Det skal spilles ca 170 kamper denne høsten. 
 
Kiosk v/ Live : Salget går bra, betalings terminal på plass. 
    Ønsker en sunnere profil, med mindre salg av brus, sjokolade og andre usunne produkter. 
    Kaare spiller dette videre til DL Roy Arild ang. BAMA forhandler avtale, og kanskje innspill  
    fra kostholds eksperter som har mer inngående kjennskap om dette. 
 

               Medlemmer / FIKS v/Sindre: Litt frem og tilbake m.h.t manglende opplysninger om spillere og  
                                                 lagledere men dette er ordnet Noen endringer i medlemsregisteret. 
 
 Økonomi v/ Marthe: Pr 31/8/2015 saldo :360000,- 
         Kiosk konto, saldo 5126,- , dette er konto knyttet opp mot betalings terminal. 
         Treningsavgifter for 2015, nogen lunde i boks, bortsett fra 1, det jobbes aktivt med  

      Dette fra Marthes side, men også Maren Rudstaden gjør en stor innsats her. 
      Innbetalinger av medlemskontingent ser ut til å gå bra. 

  
Sportslig utvalg v/ Ståle: Fotball skolen vellykket arrangement, overskudd 68000- 
               Bra oppstart for 6 åringer, mange fra hhv Sundvollen, Vik og Røyse. 
               Satser for honorar til dommere, forblir uendret: 
               3 er: 50,- 
               5 er: 75,- 
               7 er: 150,- 
 
DATOER FOR KOMMENDE STYREMØTER: 5/10 OG 9/11 KL  19-21. 

 
 

Hole, 01.09.15 
 
Kaare Tiller  Ståle Rovelstad   Marte Kristiansen  
Styrets leder  Sportslig leder   Kasserer    
Sindre Weme  Arild Johansen   Arne Kristian Sollien 
Koordinator/Nestleder Banemester   Sekretær 
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