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REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL 
 

Møtenr :   1-2016  
Sted - dato:   Klubbhuset, tirsdag 19 januar 2016, 19-21 
Tilstede :   Kaare Tiller  Styreleder 
   Arild Johansen  Banemester 

Arne Kristian Sollien Sekretær 
Ståle Rovelstad  Sportslig leder 
Marte Kristiansen Kasserer 
Forfall: Unni Smedsrud  Materialforvalter 
              Live Nesdal  Kiosk ansvarlig 
              Sindre Weme Nestleder/ Koordinator 
 

 
 

Leder ønsket velkommen til årets første styremøte. 
 

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

 
Saksliste: 
 

 
 

1. Økonomi – status v/Marte 
 
290041,- på konto pr d.d 
14000,- på betaling terminal konto. 
Kiosk viser ca 64000,- i overskudd(50000,- + 14000 på bet. term konto) 
75000,- i kostnader. 
 
Alt av mottatte bilag er innsendt Akonto 
Regnskap 2015 og budsjett 2016 blir ferdig før årsmøtet 25/2. 
  

 
2. Innvesteringer 2016 

Pallegaffel til bruk på laster til traktor .Kostnad ca 5000,- 
Rensemaskin til rensing an KG baner, nåværende fungerer ikke, ny er det stort behov for. Kostnad ca 50000,-  
Arild hadde innspill om at leverandør av selve KG matta burde bidra med en stor andel.  
 

3. Banemester Arild: 
Vann inntak fryser, jobber med tining, blir bedre etter hvert som kulda slipper taket. 

 
4. Sportslig v/Ståle. 

Baner/fordeling av treningstider. 
Trener kontrakter utsendt. 
Kostnader ifb disse må føres som en kostnad på 2015. (gjeld pr 31/12/15) 
 

           
Generell info v/Leder: 
 
Anleggskomite: Er nå konstituert ifb møte 01/12/15 
Representanter for alle grener, håndball, ski, og fotball. 
Burde vært representanter for hus komite og hallstyret. 
Skaffet seg oversikt over alle anlegg ILH har.  
Behov for vedlikehold og generell tilstand på anleggene må ajourføres, noen år siden sist. 
Noen behov har allerede meldt seg, og komiteen er åpen for innspill og planer. 
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-Ny garasje 
-Hinderløype i skogen rundt Svendsrud. 
-7 er fotball hall. 
-Lager hall løypelaget. 
-Treningsrom 
-Oppussing garderober. 
-Belysning. 
 
Fotball CUP. 
Ringeriks Kraft AS går inn som en av hoved sponsorene, fordelt med 150 000,- fordelt over 3 år. 
50000,- av disse har klausul om at ILH fotball må stå som arrangør av cup (farget av navnet SMART liv appen 
til RiK) 
Sannsynlig tidspunkt: august. 
CUP general : Asgeir Haugen 
 
 
Dommer situasjon. 
Dommere til 3,5 og 7 er er OK. 
Mangel på dommere til 11 er resulterte i en utgift til kretsen på 10000,- i 2015. 
Situasjonen nå: 2 nye dommere i ILH stallen, nr 3 snart i boks, men avtale ikke underskrevet. 
 
Hovedstyremøte 02/12/15 
 
Felles dokument arkiv for maler og for arkivering av referater m.v, snart oppe. 
 
Frivillighet i fremtiden oppe til debatt. Heidi Eriksen er flyktning kontakt i kommunen, ift praktiske ting vi evt. 
kan få kommunikasjons problemer med.( kontingent og treningsavgift, e post utsendinger, dugnader)  
 
Ungdomsutvalg er etablert, ungdommens talerør i fremtiden. Alle grupper er representert. 
 
Utkast til sportslige retningslinjer for jenter og gutter under 12 år. 
Ski og håndball har opplevd nedgang i utøvere, har sannsynligvis mistet disse til bl.a fotball. 
En viss innstramming må det sannsynligvis bli, vi ønsker ikke å bli en ren fotball klubb, andre aktiviteter skal 
også ha sin naturlige plass, sannsynlig at nye retningslinjer innebærer «låsing» av fotball utøvere u/12 år i 
perioden januar-mars, hvis disse er aktive i hhv ski eller håndball. 
 
Budsjett Hole kommune, tilskudd til ILH. 
Evt kutt i støtte ikke avklart, da endelig kommunalt budsjett ikke er «spikret» 
 
Hovedstyret v/dgl leder vil for fremtiden lage faste retningslinjer for dugnader, slik at disse dugnadene blir en 
del av «årshjulet». Dette gjelder for fotball sin del vår og høst dugnad, samt kiosk dugnad. 
 
Retningslinjer for lag samarbeid, mellom skole kretsene Vik, Sundvollen og Røyse. 
Det oppfordres til samarbeid fra fylte 11 år (7 er). 
 
Ang. årsmøte 25/2: Kaare sørger for annonsering på ILH.no og FB.  
Saksliste sendes styret i god tid før 25/2 for innspill. 
Kaare ordner årsberetning. 
 
Møte hevet 2100. 
 

 
 

Hole, 20.01.16 
 

Kaare Tiller  Ståle Rovelstad   Marte Kristiansen  
Styrets leder  Sportslig leder   Kasserer    

 Arild Johansen  Arne Kristian Sollien 
Banemester  Sekretær 
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