IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 5-2018.
TILSTEDE: Kaare, Ståle, Øyvind, Øystein, Bjørn, Kathrine, Siw og Arne
FORFALL: Ingen
MØTEDATO: 28.05.18
TID: 20.00-21.45
STED: Klubbhuset
REFERENT: Arne
.
Sak

Innhold/ Oppsummering

1

Orientering fra Buskerud Fotballkrets om
kvalitetsklubbkonseptet:

2

3.

Ansvarlig/ Frist

-

Morten Mundal fra Fotballkretsen var blitt syk, og
måtte melde forfall.

-

Det tas sikte på å gjennomføre orienteringen ifm
første styremøte etter sommeren (27.08.18). Kaare
avklarer med BFK
o NB! Oppstartstid vil også da bli kl 20.00!

-

NB! Alle i styret skal før neste styremøte gå inn og
lese på NFF’s sider for:
o Kvalitetsklubb
o kvalitetsklubb nivå 1

Kaare / 08.06.2018

Alle / 27.08.18

Referat fra forrige styremøte (23.04.18):
-

Årshjul: Sjekk at det er riktig versjon som ligger på
nettsida (med grasrottrenerkurs etc)

Arne

-

Ang forespørsel om besøk fra HBK seniorspiller:
Ståle sjekker

Ståle

Valg av valgkomité 2018:
-

Johnny Glærum foreløpig eneste i valgkomitéen.
Må ha med 2 navn til. Aktuelle navn:
o Asgeir Haugen (Kaare spør)
o Per Meier (Arne spør)

Kaare/Arne
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o Tidligere styremedlemmer?

4.

Punkter fra hovedstyremøtet 25.04.18
-

Arne orienterte hovedstyret om status i fotballgruppa

Arne

-

Politiattester skal være i orden til neste
hovedstyremøte

Kaare

Ungdomsrådet i ILH reetableres, de trenger derfor
ungdomsrepresentanter fra fotball (2), håndball (2)
og langrenn (1).
o Alder 13-16 år (helst 13 år for å kunne få
mest nytte av de)
o Enten to repr fra samme fotballag eller en av
hvert kjønn.
o Forslag fra Øyvind på spillere i G05: Jørgen
Kvernhaugen, Ludvig Berggaard, John Martin
Gomnæs.
o Arne undersøker med Monica ang evt
kandidater fra J03/04
o Fotballgruppa ønsker å utfordre hovedstyret
og DL ift hvordan man skal selge dette inn til
ungdommene (noen «gulrøtter»?) Kaare
kontakter DL.

Øyvind

-

5.

Arne
Kaare

RIK cup 14-15 september:
-

Planleggingsmøte avholdes 18.06.18 kl 2030

-

Mangler følgende ressurser (dekkes primært av
styremedlemmer, tilbakemelding til Kaare innen
fredag 1 juni):
o 1 i turneringsgruppa (etter Ståle)
o 1 leder i dommergruppa (etter Geir Esben).
Aktuell kandidat er Stian Bakken
o 1 leder i rengjøringsgruppa (etter Kjersti)
o 1 leder for premieringsgruppa, dvs de som
deler ut premier (Geir Esben bestiller).
 Løst: Kathrine G. leder utdeling.

Alle
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Diverse:
-

Ny brevmal for fotballgruppa med riktige sponsorer:

2018 - Ny brevmal
ILH fotball.docx

-

7.

Bør det anskaffes myggfangere til Svensrud?
(gassdrevet á la Mosquito Magnet). Det er store
mengder mygg for tiden. Dette har også vært tatt
opp tidligere.
o Henvendelse bør rettes til hovedstyret.

Arne

Runden:
-

-

-

Kaare:
o Gressbanen: Kaare og banemannskapene
har gjennomført et møte med golfklubben.
Har avtalt at de gir rådgivning og støtte ift
lufting.
Det vurderes nå hvilken type gressklipper det
er mest hensiktsmessig å anskaffe
Ståle:
o Litt treg påmelding til fotballskolen (i
underkant av 100). Kev Robin legger ut info
på alle hjemmesider, det spres ut en
påminnelse via alle lagssider på Facebook og
Spond.
o Deltok på samling hos Gran (sportslig leder
for junioravd/Vålerenga orienterte først +
praktisk økt ute etterpå.
Øyvind:
o Påmelding av (nye) lag til høstsesongen. Evt
endring av kampdag fra kretsen kan påvirke
hvilke treningsdager de har behov for.
o G05 arrangerer sosial fotballsamling med
ILH, Haugsbygd og Norderhov fredag
22.06.18.
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-

Siw:
o Kioskdriften går greit og fakturaene går i
orden!
o Noen dommere får ikke til innmelding av
dommerregning (ofte de yngre). Bør få
påminnelse om hvilke rutiner som gjelder.

-

Bjørn:
o Kun to henvendelser så langt.
o Tar opptelling nå før ferien ift hva som skal
leveres ut til 6-årslagene som starter etter
sommeren. NB! Det er høyt antall skoleelever
(ca 110). Kan forvente opp mot 50 barn på
fotballtrening mot normalt ca 30.

Neste styremøte (nr 6) på klubbhuset
Mandag 27.08.18 kl 20.00-22.00
(med orientering fra BFK)
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