IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE.
TILSTEDE: Øystein, Øyvind, Siw, Cato, Tore, Ståle og Kaare.
FORFALL: Arild og Kjersti.
MØTEDATO: 29.5.17
TID: 20.30-21.30
STED: Klubbhuset
REFERENT: Kaare
REFERAT FRA MØTE MANDAG 29.5.17.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Oppsummering fra vårt opp startmøte med nytt styre
27.3.17.
-Øystein = dugnadsansvarlig
- Kjersti = sekretær
- Siw = kasserer
- Øyvind = koordinator

2

Årshjul for 2017
-

3

Kaare har laget et utkast til årshjul. Sendes ut til alle
i styret sammen med referatet. Kom med innspill til
Kaare, så legges oppdatert versjon ut på
hjemmesiden

Alle i styret/ 10.6.17

Informasjon fra hovedstyret
Kaare informerte kort om aktuelle saker:
-

4

Ny parkering på Svendsrud.
ILH påtar seg flere oppgaver under Hytteplanmila.
Ny garasje til fotball/ traktor og utstyr.

Informasjon/ status fra styremedlemmene.
A. Koordinator – Øyvind:
- Treningstider for vår/ sommer er fordelt. Utfordrende
å få inn ønsker fra alle lag, samt en del problemer i
oppstarten pga baner som ikke var åpnet.
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- Idrettsglede for alle -

-

Øyvind er ansvarlig for å holde listen over alle
lagledere og trenere ajour, inkl mailadresser og tlf.
Han sender oppdatert versjon til alle i styret. (husk
av web ansvarlig Sveinung Engeland må få beskjed
om endringer slik at dette også blir endret på
hjemmesiden)

Øyvind/ 10.6.17

B. Dugnader – Øystein:
- Vårdugnad gjennomført lørdag 22.4. Neste dugnad
er RIK cupen 15.-17. september.
C. Materiell – Tore og Cato:
- Har vært mye jobb nå på våren både med nye
drakter, overtrekk og utstyr til lagene.
- Utlevering av lagsutstyr pågår nå, og er snart i mål.
- Utlevering av overtrekk og drakter er så og si ferdig.
Mangler noen drakter/ keeperdrakter.
- Sandberg sport har hatt noen utfordringer med
levering/ ting har tatt for lang tid.
- Tore og Cato følger opp slik at alt blir i orden.
D. Kasserer – Siw:
- Mye jobb og mange fakturaer nå på våren. Mye
penger som går ut av konto og lite inn.
Dette vil bedre seg når treningsavgiftene nå blir
fakturert.
- Drift av kiosken går bra.
- Siw holder kontakt med medlemsansvarlig og
kasserer i hovedstyret slik at vi får overført penger
for treningsavgiften.
E. Sportslig – Ståle:
- Dommerkurs gjennomført og nye dommere er på
plass. Fungerer bra opp mot kamper.
- Trenerkontrakter er i orden med unntak av en.
- Mye logistikk rundt flytting av kamper de første
ukene pga stengte gressbaner.
- Sportslig er i full gang med planlegging av
fotballskolen.

Tore og Cato/ 10.6.17

Siw/ så snart
betalingsfrist har hatt
forfall.

Ståle/ 10.6.17
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