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REFERAT FRA STYREMØTE 1 - 2019 

MØTEDATO: Mandag 21.01.19 

TID: 20.30-22.00  

STED: Klubbhuset Svensrud 

TILSTEDE: Kaare, Ståle, Øyvind, Bjørn, Katrine og Arne 

FORFALL: Øystein 

REFERENT: Arne 

 

. 

Sak Innhold/ Oppsummering Ansvarlig/ Frist 

1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte (29.10.2018): 

Sak 2: Kassererløsning: Kaare har samlet sammen bilag for høsten 
2018 og avlevert disse til regnskapskontoret Akonto. Enkelte 
dobbeltbetalinger må rettes opp i. 

Kaare 

2 

Gjennomgang årshjul 2019: 

Årshjul ILH Fotball 
2019_Utkast.xlsx

 

Legges inn i årshjulet (for enkelte aktiviteter må dato besluttes før 
årshjulet kan oppdateres): 

- Frist for bestilling av lagsmateriell fra matr.forvalter er 15.feb. 
- Oppstart for 6-åringer uke 34. Må ta kontakt med skolene for 

å få grunnlag for beregning av antall spillere. 
- Innmelding av 6-årslag og bestilling av lagsbager/baller 

innen 15.mai. 
- Grasrottrenerkurs modul 1-4: Dato er ikke satt, men må 

følges opp av styret. Ønskelig at kurs avholdes på Ringerike. 
- Hjertestarterkurs i samarbeid med Hole Cykleklubb: 

Annonseres når dato er satt. 

Kaare/Arne 

 

 

 

Lagledere 

 

Live Dokka 

Ståle 

 

Kaare 

Øyvind 

3 Status lag og lagspåmelding 2019: 

- Har fått på plass det meste ang lagene over 13 år. 
- Oversikt over trenere/lagledere er 95 % oppdatert. 

Øyvind/Ståle 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@


     

IL HOLEVÆRINGEN   

FOTBALL 

 

 

 

 

 

Postadresse: Postboks 6, 3530 Røyse 

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse 

Bankkonto: 2280 08 25745 Org nr: 985 195 501 

Web: www.holefotball.no  

Kontaktmail: fotball@ilh.no 

 

 

 2 (3) 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

i BMW Gruppen 

 

  - Idrettsglede for alle -  

i BMW Gruppen 

 

- Hvis i tvil, meld heller på ekstra lag og trekk de man evt ikke 
klarer å stille. 

4 RIK cup:  

- Gjennomføres lørdag 14 sep 2019 (forberedelser dagen før) 
- Banestørrelser/Årsklasser:  

o 3’er: 6-7 år 
o 5’er: 8-9 år 
o 7’er: 10-11 år 

- Momenter: 
o Invitasjoner sendes ut tidligere 
o Bruk Facebook-gruppe for fotballcuper + 

www.fotball.no  
o Oppdatere hjemmesiden for RIK cup 
o Ta kontakt med alle klubbene som var med i fjor 
o Få Holeværingens lag til å øve på heiarop! 

Ståle 

 

 

 

 

 

Ståle 

Kev 

Kaare 

5 Årsmøteforberedelser: 

- Årsmøte i fotballgruppa avholdes onsdag 6 mar 2019 kl 
1900. 

- Innkalling sendes ut senest 14 dager før med frist for 
innmelding av saker 7 dager før. 

- Akonto har fått møtedatoer (slik at de kan levere regnskapet i 
urevidert stand til fotballgruppa v/Kaare i god tid før 
årsmøtet). Regnskapet revideres da i forkant av årsmøtet i 
hovedlaget. 

- Valg fotballgruppa: 
o Leder er på valg 
o Nestleder/koordinator er på valg 
o Økonomiansvarlig er på valg 
o Tre av styremedlemmene har et år igjen, mens et 

styremedlem er på valg. 
- Medlemmer til valgkomite for hovedlaget (en fra fotball, en 

fra håndball og en fra langrenn): Fotball hadde leder i fjor og 
skal ikke ha det i år. Johnny Glærum representerer 
fotballgruppa 

Kaare/Arne 

6 Kvalitetsklubb:  

- Enighet med kretsen om å ta et oppstartsmøte i nærmeste 
fremtid. Vi involverer aktuelle bidragsytere. 

Kaare/Arne 
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o Aktuelle møtedatoer: Torsdag 7/2, tirsdag 19/2 eller 
torsdag 21/2. 

- Oversikt over roller som må bekles ift kravene til 
kvalitetsklubb nivå 1: 

o Oppstartsansvarlig/rekrutteringsansvarlig (ansvarlig 
for oppstartsåret for 6-åringer) 

o Treneransvarlig/-veileder 
o Dommeransvarlig 
o FIKS-ansvarlig 
o Kvalitetsklubbansvarlig 
o Fair play-ansvarlig 
o Styret må ha en leder, nestleder, minst ett 

styremedlem og minst ett varamedlem  
 Blant styremedlemmene bør en ha sekretær og 

økonomiansvarlig. 
- I tillegg til de pålagte rollene kan følgende roller være viktige 

(iht NFF): 
o Sportslig leder 
o Spillerutvikler 
o Utdanningsansvarlig 
o Frivillighetskoordinator 
o Overgangsansvarlig 
o Ansvarlig banedisponering 
o Ansvarlig politiattester 
o Evt andre 

7 Runden: 

- Kretstinget på Kongsberg 15-16 februar: Kaare deltar på 
vegne av Holeværingen 

- Link til utstyrskatalog Nike. 

 

Alle 

http://www.holefotball.no/
mailto:fotball@
http://ilh.no/wp-content/uploads/2017/03/Holev%C3%A6ringen-sortiment-FINAL-liten.pdf

