IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE.
TILSTEDE: Kaare, Øystein, Øyvind, Tore og Kjersti
FORFALL: Siv, Arild og Ståle
MØTEDATO: 25.09.17
TID: 20.30-21.30
STED: Klubbhuset
REFERENT: Kjersti
REFERAT FRA MØTE MANDAG 25.9.17.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Gjennomgang av referatet fra forrige møte

Kaare

2

Ric-cupen gikk veldig bra.
Det blir eget evalueringsmøte Rik-cupen
Evind Jensen i hovedstyret har laget et eget
evalueringsskjema som blir brukt da. Dette skjemaet skal
brukes til alt av aktivitet i Holeveringen

3

Informasjon/ status fra styremedlemmene.
A. Koordinator – Øyvind:
Påmelding vinterserien/ Futsal.
7-8 lag har meldt seg så langt.
Nye banetider settes opp for tida etter høstferien.
De yngste trener en til to uker etter høstferien. Etter det tar
de vinterpause. De som spiller 9erfotball og 11erfotball, det
vil si 2005 år og eldre tilbys mulighet for å trene fremover.
Baner på Svendsrud og haller i kommunen blir brukt til
trening. I tillegg søker sportslig utvalg v/Ståle hvert år HBK
om å få trene på Aka arena og inne i hallen ved AKA.
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Banene på Svendsrud brukes fram til tela kommer. Ulike
måter har blitt brukt for å bruke banene etter det:
- salte
- kjemikalier
- ingen ting
Ståle og Øyvind blir enig om hva som gjøres i år etter
høstferien.

B. Dugnader – Øystein:
Det som gjenstår i år er:
Hytteplanmila 21.okober
Øystein

Høstdugnad 28.oktober
Det gjøres på samme måte som på RIK-cupen der man
lager en oversikt med navn, telefonnummer og oppgave på
de som skal stille til dugnad .
Kaare sender oversikt til Øystein

C. Materiell – Tore og Cato:

Tore

Tore bestiller innsatspremier som alle spillere skal få etter
sesongen. I år blir det en for jenter og en annen for gutter.
Han har fått et tilbud på 21 kroner pr stk. Det er en uke
leveringstid. Dette bestilles denne uka så premiene er på
plass etter høstferien og lagene skal ha avslutninger. Han
prøver å få leverandøren til å pakke klart til hvert lag.
Planen nå er at premiepakkene til lagene ligger i kiosken
og lagledere/trenere henter det der.
Tore legger ut informasjon om dette på Facebook
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D. Kasserer – Siw: - ikke tilstede
.
E. Sportslig – Ståle:
Trenerkabalen for 2018 legges.
Glassflasker fra Hadeland Glassverk
4

75 flasker er tildelt fotballgruppa.
Forslag til hva vi skal gjøre med de:
-

5

Gaver, lag som har utmerket seg.
De som har fullført dommerkurs
Gave til avtroppende trenere
Gave til de som har gjort en innsats i klubben i
lengre tid.

Fotballbanen på Sundvollen; Møyfrid; her har det blitt satt
opp nye nett på femmermåla, Det ønskes ny merkemaskin
og sjuermål der. Kanskje noen mål kan flyttes fra
Svendsrud.
Arbeidssenteret har ansvaret for klipping av gresset på
Møyfrid etter avtale med kommunen.

6

Motivasjonsseminar med ekstern foredragsholder
2.november 18.00 på Sundvollen hotell. Dette er for alle
trenere, lagledere, hjelpemannskaper og folk med
styreverv i klubben . Invitasjon kommer.
Skal vi ha et julebord for banemannskap, styre, sportslig?

7

Vi kan tenke på det til neste møte.
Neste møte er 30.oktober kl 20.30 på klubbhuset
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