
 

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL 
 

Møtenr :   4-2015  
Sted - dato:   Klubbhuset, Mandag 5 oktober 2015 kl. 1900-2100 
Tilstede :   Kaare Tiller  Styreleder 
   Sindre Weme  Nestleder/ Koordinator 

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

 
 

Leder ønsket velkommen til styremøte. 
 

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

 
Saksliste: 
 

 
1. Utdeling av pique skjorter til alle tillitsvalgte, trenere og lagledere. 

Viktig med profilering av ovenfor nevnte, t skjortene deles ut slik at vi får like «uniformer». 
Styre medlemmene (-Marthe) fikk utdelt sine, med krav fra hovedstyret om at disse må brukes aktivt! 
 

2. Retningslinjer vedr. medlemsavgift / treningsavgift. 
Hovedstyret har vedtatt de forslag fotball styret ga (se referat nr 3) 
Søsken moderasjon faller bort. 

 
3. Retningslinjer vedr. dommer betaling. 

Honorarer presiseres nærmere til våren. 
Ang kamp lengde, skal det benyttes tider/ oppsett som kretsen har presisert. Det er ikke opp til trener eller 
lagleder og avtale avvik fra dette.  

 
4. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte, 16/09/2015. 

Leder gjenomgikk referatet, OK, ingen innsigelser. 
 

5. Hytteplanmila – dugnad. 
12 funksjonærer lørdag. 
5 til rydding på søndag. 
Fått nokk mannskap til denne dugnaden. 
Baker Narum har ikke henvendt seg til Kiosk ansvarlig, vedr. kompensasjon for stengt kiosk utsalg denne 
dagen, Kaare henvender seg til Narum ang. dette. 

 
6. Høstdugnad. 

Dato for høstdugnad bestemmes nærmere på møte for banemannskap f.k onsdag.. 
 

7. EVT. 
                Marthe og Sindre vil ikke stille til gjenvalg neste år, hhv kasserer og koordinator. 
 Unni sitter på «overtid» som materialforvalter og ønsker ikke gjenvalg. 
 Disse funksjonene skal besettes, forslag til nye styremedlemmer mottas med takk. 

 
«Tingenes tilstand runden» 
 
 
Kiosk v/ Live : Bemannet tom UKE 43. Betalingsterminal konto 13000,-., betaling via kort øker. 
Kan bli problemer med kontant betaling til dommere etter hvert, betaling via konto må vurderes. 
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Medlemmer / FIKS v/Sindre: Noen forspøsler ang. endringer i treningstider.  

     Treningstidene er i utg.pkt. lagt til ut oktober. (siste kamp) 
     6 åringene 3 jentelag og 6 guttelag (Røyse, Vik og SOS) 
      Trenere og lagledere er på plass.           

                
 
  

Sportslig utvalg v/ Ståle: Vinter treningstider fordeles i møte 12 oktober. 
 
Bane v/ Arild: OK, ved sesongslutt er det blitt ca 172 kamper + treninger. 
 
Møtet hevet kl 20. 
 
Dato for neste styremøte er mandag 9 / 11 19-21 

 
 

Hole, 08.10.15 
 
Kaare Tiller  Ståle Rovelstad     
Styrets leder  Sportslig leder       
Sindre Weme  Arild Johansen   Arne Kristian Sollien 
Koordinator/Nestleder Banemester   Sekretær 
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