
STYREMØTE I FOTBALL 22.05.19 
18.00 Vardetun 

 
Tilstede: Hege A. Lundquist, Ranveig Skretteberg, Heidi Hasselvold, Karstein 
Sandvik, Anne-Britt Raaen. 
Referent: Anne-Britt 
 
SAK 26/19 Referatsaker/oppfølging 

• Beskjed fra Øyvind om at vi kan få et brus-kjøleskap til på Vardetun om 
ønskelig. Dette står pr. nå i Grova. Heidi kontakter Laila B. ang. henting 
av dette. 

• Varden får en hjertestarter av Emil Iversen. Denne vil også bli på deling i 
Grova og Vardetun. Ikke optimalt, men det er slik det er pr. i dag. 

• Vaktmesteravtale er skrevet med Gunnar Johansen. 

• Vaskedugnad av Rema-bygget ble det ikke noe av. 

• Robotklippere er montert og tatt ibruk. Disse går hver natt 22.00-09.00. 
OBS! ved bruk av gressbane må alt av mål og utstyr fjernes og settes 
utenfor løpebanen. Hege sender ut mail til alle om dette. 

• Ang. minibuss til bortekamper så får vi ikke tilgang på MVS sin minibuss. 
De ønsker ikke å gå Stjørdal/Meråker trafikkskole i næringen. 

 
SAK 27/19 Økonomiutvalget 

• Saldo er pr i dag i overkant av 73000 i bank. Ca 150 000 på coop 

• Ranveig ønsker at dommeroppgjør sendes på mail. Ranveig lager ny 
instruks og legger på Vardetun. 

 
SAK 28/19 Storsjøcup 

• Går som planlagt. Varden har som tidligere fått tildelt Wargentinskolan 
til spillere og parkskolan for camping. Egenandeler sendes ut i starten av 
Juni. Hege kontakter Ranveig ang. dette. 

 
SAK 29/19 Status lagene 

• Alt ser ut til å fungere. 
‘ 
SAK 30/19 Hjemmeside 

• Trond Vegard får opplæring av Jørgen Alte. Innspill fra styret: legg ut 
trenin gstidene. «Hverdagen» på Vardetun. Kamper o.l. 
Kalender, går det å legge inn lenker til ukas kamper? Heidi, Hege og 
Anne-Britt blir med på gjennomgangen av hjemmesida slik at de alle kan 



legge ut aktuelle saker. Anne-Britt lager et forslag til godkjenning om å 
legge ut infi/bilder av barna. 

 
SAK 31/19 Vardetun-Nybygg 

• Fotballavd. Låner ut 400 000 til hovedlaget for å bruke på nybygget. 
Dette ser ikke ut til å holde, men det som tilkommer av kostnader utover 
dette skal hovedlaget selv stå for. 

 
SAK 32/19 Dugnad 11 Juni kl. 17.00 

• Det blir maledugnad. Utbygg og vegg på badstu ut mot løpebanen. Samt 
nytt rekkverk utenfor klubbhuset. 

• Granulatfangeren må flyttes lengre inn på banen, dette gjøres også på 
dugnaden. 
Denne dugnaden blir for G11, G12, G14 og G16. Avventer med 
jentelagene. 

 
SAK 33/19 EVT: 

• Gressbanen- Hva skal denne merkes opp til? 
Den bør hvertfall merkes opp til 9’er, gjerne 11’er også om mulig. 

• Spond app- Er denne fremtia? Heidi tar dette spm med til hovedlaget. 
 
Vedlegg: Dugnader 


