IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 6-2018.
TILSTEDE: Kaare, Ståle, Øyvind, Øystein, Bjørn, Kathrine og Arne
FORFALL: Siw
MØTEDATO: 27.08.18
TID: 20.30-22.00
STED: Klubbhuset
REFERENT: Arne
.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Orientering fra Buskerud Fotballkrets om
kvalitetsklubbkonseptet:
Klubbutvikler Morten Mundal fra fotballkretsen orienterte om
konseptet. Buskerud fotballkrets har p.t 21 klubber med:
• 11 godkjente kvalitetsklubber på nivå 1
o Eks ROS som er sammenlignbar klubb m/ILH (godkjent
2017)
o Skrim og Mjøndalen har startet å jobbe mot nivå 2
• 10 klubber som jobber mot å bli godkjent på nivå 1:
o Bl.a JIF og HBK (JIF har kommet lengst)
•

Målet i første omgang er å få alle inn på nivå 1. Kan deretter se
om nivå 2 og 3 er oppnåelig.

Generelt:
• Klubbutvikling satt i system -> Aktivitet med kvalitet.
• Gjøre jobben til de frivillige enklere og mer forutsigbar.
• Når folk ser at det er kvalitet vil man tiltrekke seg flere aktive og
frivillige.
• Klubben som sjef
• Breddeformelen
• Struktur og verdier
• Prosessen i seg selv er viktig for å bygge kontinuitet og kultur
(ikke personavhengig)
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Klubben vil oppleve at mye gjøres riktig allerede i dag og at
flere av kriteriene er på plass (men også avdekke områder med
forbedringspotensial).
De 4 utviklingsområdene inneholder på nivå 1 totalt 20 kriterier
med tilhørende krav (se matrise i excelark).

Noen momenter fra hvert utviklingsområde (ikke uttømmende…):
1.

Aktivitet
o Treneransvarlig: Også viktig at man har noen som kan
være ute på feltet, ikke bare koordinere trenerforum......
(må ha flere som bidrar med små og store bidrag. Å få
oppfølging vil muligens gjøre at flere trenere står lenger i
en trenerrolle).
 ILH har en treneransvarlig 6-12 år og en 13-19 år
(sitter i sportslig utvalg)
o Dommeransvarlig: Utfordring å få klubbdommere til å ta
neste steg på dommerstigen.
 I ILH sitter dommeransvarlig i Sportslig utvalg.

2.

Organisasjon
o Viktig med gode rollebeskrivelser. Det finnes mye fra
andre klubber som kan gjenbrukes.
o Økonomistyring: Utfordring med lagskasser. Man må/bør
ha kontoer for hvert lag som står i idrettslagets navn
(men som det enkelte lag styrer - ref eksempelet fra
ROS).
o Klubbhåndbok: Bør linke idrettskretsen og
håndballkretsen opp mot de respektive delene som de
har interesser i.
o Kvalitetsklubbansvarlig. Bør ha en ansvarlig i styret, men
mesteparten av oppfølgingsarbeidet kan utføres av
andre utenfor styret.

3.

Kompetanse:
o Kravene til trenerkompetanse på Barnefotball vil
sannsynligvis bli strengere (krav til at flere har
grasrottrenerkurs)
 Klubben kan evt selv arrangere et
«forkurs»/barnefotballkvelden for de foreldrene på
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4.

de yngste lagene som ikke er interessert i å gå
ordinære trenerkurs.
Kjøre barnefotballkveld for alle foreldre i
september og deretter delkurs 1 i Grasrottrener
for interesserte i oktober?
 Man kan spre kurskveldene over et lengre
tidsrom hvis man ønsker det
Alle trenere inn på Treningsøkta!
 Knytte Sportsplan til Treningsøkta
Plan for å etablere kompetanse slik at vi kan kjøre
kurs selv...? (Evt i samarbeid med Jevnaker, HBK
og andre klubber i nærheten)

Samfunns- og verdiarbeid
o Hjemmekampen:
 Kampvert: Noen kampverter på området, ikke
nødvendigvis ikke på hver kamp. Synlig med gul
vest.
o Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
 Følge med og håndtere tilbakemeldinger om
brudd på retningslinjene
 Kontroll av lagspåmelding for lag under 12 år
(ikke nivådeling/topping av lag)
o Trygge rammer/verdimøte: Evt samarbeide med
eksterne kompetansepersoner, Redd Barna eller
lignende.
o Politiattest: Søker ny kun hvis man bytter rolle i klubben
eller bytter klubb.
o Forsikring: Utvidet forsikring gir raskere behandling av
saker (gratis saksbehandling innen 60 dager med unntak
av egenandel på kr 1000)

Fagsamling for alle kvalitetsklubber i BFK en gang per år.
o

Samling i høst i Oslo med landskamp og overnatting (2
pers per klubb)

Evt søknad om å bli kvalitetsklubb sendes i FIKS (med kopi av
styrereferat hvor det er gjort et vedtak -> Tas opp på neste
styremøte 24 september!)
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Forankring i-/involvering av resten av fotballgruppa
Informasjonsarbeid underveis!
Kommunikasjon mellom veileder og klubb
Tidsperspektiv på de ulike kriteriene
Laste opp URLer
Klubbhåndbok utvikles parallelt.
Arbeidsdokument
 Kan underveis gjøre oppslag eks om hvilke av de
lagstilknyttede trenerne som fyller
trenerkompetansekravene.
Egen oppfølging av tiltak
 Få noen «quick-wins» som kan brukes i
markdedsføringen
Kvalitetsklubb-hjulet som del av statusoppfølgingen
Fordeling av ansvaret på flere personer
Årlig oppfølging at nivå 1 opprettholdes.


o
o
o

o
o
o
o

Nå er det 5-6 uker med hektisk aktivitet i AUG-SEP, deretter vil det
roe seg litt (gunstig å begynne med kvalitetsklubb-arbeid)

Relevante linker:
o Kvalitetsklubb
o kvalitetsklubb nivå 1
Alle i styret bes om å bidra i vurderingen av status på de ulike
områdene (vedlagte excelark er et utgangspunkt for arbeidet –
kom med forslag til utfyllende informasjon og korrigeringer).
Kvalitetsklubb
ILH_Matrise.xlsx

Ferdig liste vil bli brukt som del av beslutningsgrunnlaget når vi
bestemmer om vi ønsker å starte en prosess mot å bli kvalitetsklubb
eller ikke.
Saken tas opp på neste styremøte 24 sep 18.
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Da blir statusmatrisen gjennomgått.
2

Fotballederkurs 1: Koordineres på e-post
To ulike måter å ta kurset på:
- Buskerud fotballkrets 21-22 sep (påmelding innen 7/9)
- Nettkurs ?

3.

Ungdomsrådet ILH:
• Fotballgruppa er foreløpig eneste gruppe som har nominert
spillere til rådet (2 jenter fra J03/04). De andre gruppene er blitt
purret på hovedstyremøtet.
• Vi prøver å finne 2 gutter også slik at vi stiller med 4
representanter

Kaare/Øyvind

Neste styremøte (nr 7) på klubbhuset
Mandag 24.09.18 kl 20.30-22.00
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