REFERAT FRA STYREMØTE 1/2019
I VARDEN FOTBALL TORSDAG 06.03.19 19.00-20.45
Tilstede: Hege Lundquist, Rita Gjemse, Jørgen Alte, Karstein Sandvik, Håvard
Ingstadbjørg, Ranveig Skretteberg, Ellen Hetland, Heidi Hasselvold, Anne-Britt
Krogstadnes.
Tilstede fra kl. 19.00, gammelt styre: Jostein Raaen og Jan Arve Almåsbakk

Sak 1/2019 Åpning av møtet ved ny leder Heidi Hasselvold
Innledningsvis ønsker leder og foreslå at følgende alles inn til
styremøtene: Leder, nestleder, Sportslig leder, kasserer, sekretær
og leder i økonomiutvalget. Vara kalles inn ved frafall. Sportslig
leder og leder i økonomiutvalget kaller inn de under seg ved
behov. Styret stiller seg bak dette forslaget.
Det vil bli skrevet referat fra styremøtene, disse blir sendt ut til
medlemmene for godkjennelse før det legges ut på nett.
Protokoll vil bli ført for årsmøter.
Sak 2/2019 FIX-ansvarlig, treningsøkta, utdanningskontakt & hjemmeside
Vi mangler pr. i dag FIX-ansvarlig. Hege spør morten Pynten.
Når det gjelder hjemmesiden så er det Jørgen Alte som i dag sitter
som administrator, han kan tenke seg at noen annen tar dette.
Heidi spør Vegard Hallem om han kan ta på seg dette samt.
Utdanningskontakt.
Håvard Ingstadbjørg sitter som ansvarlig for treningsøkta og dette
fungerer bra.
Sak 3/2019 Konstituering
Styret konstitueres med følgende medlemmer:
Heidi Ø. Hasselvold – Leder
Karstein Sandvik – Nestleder
Sportslig leder – Hege Lundquist
-Sportslig utvalg består også av Jørgen Alte, Håvard Ingstadbjørg og
Ellen H. Ljung
Kasserer – Ranveig Skretteberg

Sekretær – Anne-Britt K. Raaen
Leder i økonomiutvalget – Karstein Sandvik?
-økonomiutvalg består også av Laila Brandtzægsand og Mari W.
Svendsen
Vara - Rita Gjemse
Leder ber alle sette seg inn i sin stillingsinstruks.
Sak 4/2019 Møteplan
Styremøter blir avholdt 1 gang pr. mnd.
Møteplan blir som følger:
Onsdag 10 April Kl. 18.00
Onsdag 22 Mai Kl. 18.00
Onsdag 19 Juni Kl. 18.00 (På dette møte blir resten av møteplan
satt.)
Sak 5/2019 Klubbkveld
Klubbkveld blir Tirsdag 19 Mars 10.00-19.00. MX sport. Hege
sender ut info til alle lagledere.
Det er vedtatt at alle får 3 stk. «vinterjakker» pr. lag. Nytt styre tar
tak i dette, Heidi innhenter tilbud på disse jakkene samt vanlig
overtrekks-jakker av Monica v/MX-sporten. Heidi får kartoteket
over hvem som har fått tidligere av Jan Arve.
Sak 6/2019 Vårdugnad
Vårdugnad på Vardetun blir tirsdag 23 April
Karstein og Håvard ser over og setter i forkant opp en plan over
hva som må gjøres og sender til Heidi.
Det kommer inn forslag om robotklipper til Vardetun, samtidig
som det kommer frem at det er uklart når det gjelder vaktmester
på nåværende tidspunkt. Heidi tar med dette med til hovedlaget.
Sak 7/2019 Vår 2019, Hva bør vi huske/tenke på?
-Treningsavgiften bør ut først, og ganske snart. Ranveig ser på
dette.
-Hege har satt dato for oppstartsmøte, dette blir Mandag 25 Mars,
nærmere info kommer.

Sak 8/2019 Overgang gammelt og nytt styre
Overgangen ser ut til å gå bra. Heidi har hatt møter med Jan Arve
og Hege har hatt møter med Elisabeth og begge vil være
tilgjengelig fremover ved behov. Jostein møtte opp til kl. 19 og han
og Ranveig tar en gjennomgang og avtaler videre oppfølging.
Tilganger til nettbank, bank osv. må skrives over på ny kasserer.
Heidi undersøker hvordan dette gjøres.
Sak 9/2019 Årshjul
Hege har dette, sender over til Heidi.
Sak 9/2019 Nøkler til Vardetun
Hvem har oversikten over hvem som har nøkler og hvem som skal
ha? Etter dialog med avtroppende leder Jan Arve, ser det ut til at
det finnes lite eller ingen oversikt over dette. Videre informerer
han om at det nå undersøkes og innhentes tilbud på nytt
brikke/låsesystem til hele vardetun. Det foreslås fra styret å bytte
låsekasse og på denne måten "starte på nytt" til dette er endelig
bestemt. Ingen beslutning tatt på dette området.
Ken Svendsen er pr. i dag den som administrerer det systemet vi
har. Karstein tar kontakt med Ken med spm. om vi kan
omprogrammere/låse alle brukere/brikker og starte på nytt med å
gi nye tilganger og evt. brikker til de som skal ha kommende
sesong. Ikke holdbart slik det er nå.
Sak 10/2019 Avtaler på Vardetun, hvilke går nå ut?
Karstein har kontroll på dette og følger opp med Ranveig. Spm
utløser samtidig en diskusjon på fakturering og oppfølging på hvem
som ikke har betalt treningsavgift o.l. Er systemet vi har pr. i dag
godt nok? Det gis tilbakemelding på at det virker som det er
vanskelig å fange opp hvem som ikke betaler. Ranveig utfordres på
å se på hva vi har i dag og komme med forslag til hva som kan
gjøres fremover.
Sak 11/2019 Politiattest
Hva praktiseres her pr. i dag?
Heidi tar kontakt med Jon Helge Lillevold som har vært ansvarlig
for dette tidligere.

Sak 12/2019 Rekruttering minnecup-komite
Heidi lurer på om det er tenkt på videre rekruttering til minnecupkomite i årene fremover? Alle bes tenke på hvem som kan være
aktuelle og melde fra til Jan Arve.
Sak 13/2019 Klubbforum
Dette blir avholdt Torsdag 14 mars kl. 18-21 v/Blinkbanen Stjørdal.
Heidi, Hege og Karstein deltar på dette. Heidi sender ut
invitasjonen til de som skal dra.
Sak 14/2019 Oversikt over trenere og lagledere
Hege informerer om at dette blir klart etter oppstartsmøte.
Sak 15/2019 Uavhentede klubbklær v/MX-sporten
Monica har tatt kontakt med Heidi ang. uavhentede klubbklær.
Hva gjør vi med dette? Forslag fra styret om at Monica får oversikt
over hvem som er lagledere på hvert lag og slik kan kontakte
nevnte ved uavhentede klubbklær i deres lag. Så får lagledere
gjøre en innsats med å varsle de aktuelle.
Sak 16/2019 Evt.
1. Drakter
Mye dårlig her, feil reklame og hovedsponsor, vanskelig i f.h.t.
str. til enkelte lag. Heidi tar kontakt med Helge Pedersen ang.
status. Styret ønsker at det kan gås igjennom og kaste
gammelt/utslitt og bestille nytt. Heidi foreslår å ta med seg
Helge og Hege på en felles gjennomgang av draktene på
vardetun.
Lagledere fra hvert lag må finne ut str. og antall for sitt lag, så vi
har noe å gå etter ved evt. ny bestilling av drakter. Hege sender
ut info om dette til alle lagledere.

