STYREMØTE 4/19 I VARDEN FOTBALL 21.08.19 kl.18.00
Tilstede: Karstein, Ranveig, Hege, Heidi, Anne-Britt
Referent: Anne-Britt

Sak 42/19 Referatsaker
Intet å melde.
Sak 43/19 Storsjøcup
Et godt gjennomført arrangement i år også. Litt sykdom innad i lagene.
Dalførecup og sjampions lig står for tur. Det registreres at samtlige
spillere har våknet til liv etter sommerferien. De har hatt en utvikling
over sommeren, kan dette skyldes Storsjøcup? Det kommer innspill om
en oppstartsaktivitet når fotballen starter til våren. Treningssamling med
overnatting i klubbhuset etc.
Sak 44/19 Regnskap
Utsettes til neste møte.
Sak 45/19 Spond/cashback
Hege har tatt ibruk dette og sier det fungerer bra. Forslag om å få dette
ut til alle lag. Karstein nevner grenseløse, om vi burde ha stand her?
Styret stiller seg bak dette og Karstein tar kontakt med Øyvind S. om
hovedlaget sponser stand.
Sak 46/19 Status lagene
Alt ser ut til å fungere bra.
Sak 47/19 Status økonomiutvalget
Skrapeloddene skal leveres inn tirsdag neste uke. Har noen sekker med
toalettpapir stående. I stede for toalettpapir, blir det salg av sokker i
høst, 3 pakker til hver spiller.
Det planlegges fest på samfunnshuset i jula, dette blir trolig 4 juledag.
40 000 i inntekt på reklameskilt, potensialet er større. Morten Eidem og
Karstein jobber videre med dette.
Økonomiutvalget har ennå ikke utnevnt en leder som skal sitte i styret,
Hege snakker med Mari Weie om hun kan tenke seg dette.
Sak 48/19 Dugnad Høst

Avventer videre dugnader til våren.
Granulatutstyret bør flyttes på plass. Merking av bane, til nå har Frikk
gjort dette privat. Vaktmesterjobber? Heidi kontakter Øyvind.
Sak 49/19 Møteplan Høst
2 Oktober 18.00 Vardetun
13 November- oppsummere sesong. 18.00 MVS
11 Desember- Forberede årsmøte. 18.00 MVS
Sak 50/19 Evt.
• Hospitering
Er det behov for dette rundt omkring i lagene? Har dette i bakhodet
fremover om det finnes kandidater til dette.
• Sonemøte 22.08
Oppstart vår tas med til møte. Hjemmekamper på Vardetun i snødriv og
ofte snødekte baner er intet poeng.
• Trenerkurs
Jonas Sæther er i gang. 3 datoer foreligger. Hva med dommerkurs? Heidi
kontakter Tom Erik.
• BDO samling
Hvem avgjør dette? Hege kontakter Tom Erik for å høre hva han vet.
• MX-sporten
Uavhentede klær må hentes. Bl.a. trenerjakker.
Uklare åpningstider og når det er åpent er det manglende informasjon
fra de som er på jobb om hva som er ferdig etc. når det gjelder
klubbklærne våre, dårlig med generelt fotballutstyr også. Bør vi tenke på
en ny samarbeidspartner? Heidi undersøker vår gjeldende avtale med
MX-sporten.

