
STYREMØTE FOTBALL 20.06.19 

Møtt: Ranveig, Heidi, Hege, vara Rita 

Forfall: Anne Britt, Karstein. 

 

1. Referatsaker 

• Salg av fotballsko 

Varden fotball har fått fotballsko, 105 par. Disse selges i utgangspunktet til 

spillere i Varden fotball for kr. 100,- pr. par. Salget vil foregå samtidig som det er 

kiosksalg i klubbhuset. 

 

2. Status økonomiutvalget 

• Dopapir. Alle lag, unntatt senior og det yngste minilaget skal selge dopapir. 

• Ikke valgt leder i økonomiutvalget. Etterlyser dette. 

• Kasserer ønsker å få tilsendt nye underskrevne sponsoravtaler. Hun tar kontakt 

med Karstein. 

• Det jobbes fortsatt med sponsorskilt på Vardetun. 

• Balkongflagg med Vardens logo er hentet ut. De vil bli brukt bl.a. på Storsjøcup. 

 

3. Regnskap per 31.05.2019 

Ranveig referer. 

Hege ser over betalte kontingenter/treningsavgift, og purrer på de ikke-betalte via 

laglederne.  

 

4. Status lagene 

Alt går greit. Evt. saker blir fulgt opp og behandlet. 

Forslag om kanskje å bruke elever ved videregående skole som trenere, gjennom 

skolefaget treningsledelse. Heidi tar kontakt med Meråker videregående skole. 

 

5. Hjemmesiden 

Hjemmesiden er opp og går. Trond Vegard har ansvaret. Trenger erklæring fra 

spillerne om at bilder blir lagt ut på hjemmesiden.  

Oppfordrer trenere, lagledere evt. foreldre og publikum om sende bilder og 

informasjon til Trond Vegard, som videre legger ut på hjemmesiden. 

Hege følger opp dette sammen med laglederne. 

 

6. Dugnader, erfaringer vår og plan høst 

• Erfaring Vårsesong:  

4 lag innkalt til vårdugnad. Bra organisert. Veldig lite oppmøte, men mye ble gjort 

av de som møtte. En del jobb står igjen. 

• Maling er kjøpt inn, og foreldre oppfordres til maledugnad mens barna er på 

trening.  



• Dugnad er viktig for å holde treningsavgiften så lav som mulig.  

• Vant: 

Det yngste minilaget har ansvar for å ta vare på vantene, både før, under og etter 

trening. 

• Dugnadsplan høsten: 

Forslag: Det gjenstår lag som ikke er kalt inn til dugnad, disse kalles inn. Samtidig 

vil samme lag som var kalt inn til vårdugnad 2 bli kalt inn på nytt. Jobbene som er 

påbegynt skal ferdigstilles. 

 

7. Møteplan høsten 2019 

Neste møte 21.08.2019 kl. 1800. Sak til møte - Møteplan høsten 2019. 

 

8. Evt. 

• Granulatfanger 

Settes opp slik at den er lett tilgjengelig for spillerne å bruke.  

• Robotklipper 

Litt startproblemer, men den skal nå være programmert opp igjen. Hege sender 

ut påminnelse til lagene om å rydde unna målene etter trening. Slik at de ikke står 

i veien klipperen. 

• Hospitering 

Det diskuteres innen sportslig utvalg. Hege tar dette opp med trenerne. 

• FIX.  

Morten Pynten har ansvaret for dette. Ved evt. overganger, må det betales, og 

dette gjøres av Morten, da Varden Fotball ikke har eget bankkort. Ranveig 

snakker med Øyvind om det kan bestilles et bedriftskort 

 

 

 

Referent Rita Gjemse 


