IL HOLEVÆRINGEN
FOTBALL

- Idrettsglede for alle -

REFERAT FRA STYREMØTE 8-2018.
TILSTEDE: Kaare, Ståle, Øyvind, Øystein og Arne
FORFALL: Kathrine, Bjørn
MØTEDATO: 29.10.18
TID: 20.00-22.00
STED: Klubbhuset
REFERENT: Arne
.
Sak

Innhold/ Oppsummering

Ansvarlig/ Frist

1

Referat fra forrige styremøte (24.09.18):

Kaare

Ingen spesielle merknader.
2.

Kassererløsning:
Kaare informerte kort ifm at han overtok kassereransvaret midlertidig
fom 8 okt 18. Han vil ivareta det frem til årsmøtet i feb/mar 2019

Kaare

ref e-postvedlegg:
Dette er tidligere informert om via nyhetssak på hjemmesida.

3.

Kvalitetsklubb:
Det er bekreftet fra kretsen at søknad om å starte
kvalitetsklubbprosessen er godkjent. Vi har fått en ny side i FIKS hvor
oppfølgingsskjema for prosessen er lagt opp.

Alle

Resten av møtet gikk med til å diskutere fordeling av funksjoner og
ansvar ifm kvalitetsklubb.
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Som styringsgruppe foreslås:
-

Daglig leder ILH (Roy Arild Fossum)
Styreleder Fotballgruppa
Sportslig leder Fotballgruppa

Kaare tar
kontakt med
Roy Arild

Foreslåtte kandidater og hvem i styret som er ansvarlig på de ulike
punktene er beskrevet i kvalitetsklubbmatrisen (arbeidsdokument)
som er lagret i Google Documents: Kvalitetsklubb.
Filen kan åpnes her: Kvalitetsklubb ILH_Matrise
Hvis man åpner Google Documents først og så finner riktig fil, trykk på
«Åpne i Google Regneark» for å kunne redigere i matrisen.
Alle i fotballstyret + infoansvarlig Sveinung Engeland får tilgang
(medlemsansvarlig sender link til denne mappen i Google
Documents). Man må ha en Google-konto for å kunne lese/redigere
dokumenter på mappen. Ta kontakt med Arne eller Kev Robin om det
er noe problemer med dette.
Det vurderes å kalle inn til et eget møte før jul oppfølging av
kvalitetsklubbarbeidet.
Hele hovedstyret + Daglig leder ILH ble for øvrig informert om siste
status ang kvalitetsklubb på hovedstyremøtet onsdag 31 okt 18. De er
herved informert om at søknaden er godkjent av BFK, og at arbeidet
har startet.

Det er ikke satt opp flere styremøter i 2018.
Møterekke for 2019 er klar når årshjulet er satt opp.
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