REFERAT FRA STYREMØTE NR. 2 2019
I VARDEN FOTBALL ONSDAG 10.04.19 KL. 18.00

Tilstede: Heidi, Ranveig, Hege og Anne-Britt
Referent: Anne-Britt

Sak 17/19 Vårdugnad Vardetun 23 April.
- Kun mini lag som blir kalt inn til denne dugnaden.
- Drakter: Heidi har snakket med Helge og draktene skal være i orden.
Dette er ikke tilfellet i praksis. Forslag om å kalle inn lagledere til å bli
med å se gjennom draktene og få alt i orden. Dette gjøres etter dugnad,
dato settes senere av Heidi og Hege.
- Iver Aamo og Helge har ansvar for å se over målene og nettene.
- Det er hjemmekamp på Vardetun samtidig, men dette skal vi greit kunne
kombinere. Dugnaden starter 1½ time før kampstart og Heidi har en plan
på dette.
- Det må vaskes ned overalt. Det er bl.a. blitt saget inne i storstua, denne
må vaskes ned fra tak til gulv. Gardiner har Heidi allerede tatt ned og er
under vasking.
Sak 18/19 Forsikring
- Opp til 12 år er det kollektiv forsikring. Hege sender ut mail om dette.

Sak 19/19 Utdanningskontakt
- Jonas Sæther har sagt ja til dette vervet. Det må opprettes en
stillingsinstruks her. Hege spør Elisabeth om hva som skal/bør ligge i
dette vervet. Hege oversender dette til Jonas så snart det er ferdig.

Sak 20/19 Samkjøring av dugnader mellom avdelingene.
- Håndball og fotball har ikke vært flinke nok til å planlegge/samkjøre
dugnader. Det er viktig at vi har våre dugnader i sesong. Forslag om å

lage et årshjul for hele varden over planlagte dugnader. Heidi tar dette
med til hovedlaget.

Sak 21/19 Økonomiutvalget
- De har ikke valgt seg en leder ennå. Heidi purrer på dette.
- Utlevering av toalettpapir står nå for tur.
- Vi har fått spørsmål om å vaske ned Rema-bygget. Dette kan fristille oss
fra andre dugnader. Heidi holder kontakten.

Sak 22/19 Regnskap
- Leder holder fortsatt på å sette seg inn i regnskapet, men vi skal ligge lavt
med store investeringer til å begynne med. Mye som skal ut i starten av
sesongen.

Sak 23/19 Budsjett
- Det er ønsket flere vanter. Regler for mini er endret, de trenger ikke
lenger spille med vant, så foreløpig venter vi med dette.
- Coachjakker er nå bestilt.

Sak 24/19 Vimpler
- Disse brukes bl.a. til storsjøcup. Heidi har bedt Karstein sjekke om det er
noe å tjene på å bestille flere slik at vi har på lager. Logoen har endret
farge siden sist også.

Sak 25/19 Sportslig utvalg v/Hege
Mini buss:
Senior ønsker samme avtale som i fjor. Dette skal nok gå i orden.
Samtidig er det kommet et innspill fra kretsen om at alle lag skal ha dette
tilbudet ved bortekamper. Tur kostes da av den enkelte i form av egenandel.
Hva vil dette koste? Hvert lag må da selv kunne stille med sjåfør, er det
gjennomførbart? Det jobbes videre med dette forslaget.

Gressbanen
Den er ikke klar ennå. Arve Bjørnås skal kontaktes ang. vedlikehold. Det er også
hentet inn tilbud på robotklipper. Øyvind jobber med dette.
Hjertestarter
Det er innhentet tilbud på hjertestarter.
Samarbeidsdag mellom Varden og Malvik
Dette er en årlig happening. Det er en dag hvor det spilles fotball hele dagen og
er en sosial arena. Det spleises på utgifter mellom lagene. Hege undersøker
med Marte Tronsmo ang. detaljer rundt dette. Husk å prøve å få taki «gratis»
ting til dette. Meråker Kjøtt kan spørres om pølse, hamburger o.l.

