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REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL 
 

Møtenr :   5-2015  
Sted - dato:   Klubbhuset, tirsdag 17 november 2015 kl. 1900-2000 
Tilstede :   Kaare Tiller  Styreleder 
   Sindre Weme  Nestleder/ Koordinator 

Arild Johansen  Banemester 
Arne Kristian Sollien Sekretær 
Ståle Rovelstad  Sportslig leder 
Marte Kristiansen Kasserer 
Forfall: Unni Smedsrud  Materialforvalter 
              Live Nesdal  Kiosk ansvarlig 
 

 
 

Leder ønsket velkommen til styremøte. 
 

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

 
Saksliste: 
 

 
 

1. Gjennomgang av referat fra Hovedstyremøte 28/10/15  
Leder gjennomgikk referatet.  
OK, leder er medlem av anleggskomiteen. Denne komiteen består i tillegg til repr. fra fotball, repr. fra 
langrenn, men det mangler repr. fra håndball. 
Denne komiteen skal ha møte før hovedstyremøte 2/12/15. 

 
2. Refusjon kjøp av utstyr (refusjon fra kretsen) 

Utstyr til 3 er baner refunderes i år. Kaare har søkt om refusjon, og hvis dette går igjennom får ILH fotball 
refundert  15000,-.  

 
 

3. Evt. 
-Graving ved 7 er banen, 10000,- + mva. Tor Harald gjør jobben gratis.  
- Mulig RiK blir general sponsor, i så fall vil det søkes å arrangere RiK cup. Må nedsettes en cup komite. 

 
 «Tingenes tilstand runden» 
 

 Marte- Kasserer :  
 -saldo på konto nå: 190000,- 
 -kiosk 91600,-+ kortautomat, før utgifter er trukket fra. 
 -68000,- til gode på innbetalt kontingent. 
 - A laget; 9 stk har ikke innbetalt kontingent, fakturaene for disse er sendt til inkasso. 
 -Sesongen 2016- en faktura for hele året for A-laget. 
 - Ikke oversikt over 3 kvartal, har ikke fått regnskapstall enda. 

- Marte kom med forslag om salg av supporter gensere, t-skjorte og college genser til foreldre og andre ivrige 
supportere. 
 
Ståle-sportslig utvalg: 
-Vintertrenings tider, fordeling OK. 
-Trener kabal OK 
-Ang utdeling av futsal baller, trenger bare en pr lag. 
 
Arild – Banemester: 
-Egentlig «ferie» men innom hver dag. 
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-Arbeidsleder under dugnad. 
 
Sindre - Medlemmer / FIKS: 
-Lite inn/ut i FIKS 
-Noe bytting av lagledere og trenere. 
 
  
Årsmøte i ILH (Hoved) er 16/3/2016. 
Dato for neste styremøte er mandag 19 /1/16. 
Årsmøte i ILH fotball 25/2/2016. 
 
Marte og Sindre tar ikke gjenvalg. 
Asgeir Haugen er forespurt om å bli med i styret, har takket ja til det. 
Valg komité er kontaktet for andre mulige kandidater. 
 
Møte hevet 2000. 
 

 
 

Hole, 18.11.15 
 

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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