Styremøte i Varden fotball 13.11.19 kl. 18.00 MVS
Tilstede: Karstein, Ranveig, Hege, Heidi, Anne-Britt
Sak 51/19 Referatsaker
 Ny kontrakt med Sport1 Stjørdal er ok.
 Oppfordring fra hovedlaget om å rekruttere ungdom til forskjellige verv i
Varden. Kontaktperson her er Trine Berg Strømstad.
 Økonomiutvalget har hittil sponsorer på ca. 75000 på reklameskilt oppe
på Vardetun. Økonomivalgets leder, Mari W. Svendsen, må kalle inn til
møte så snart som mulig og gjøre opp status på de forskjellige
dugnadene hittil.
Sak 52/19 Sesongevaluering
 Alle evalueringer er nå inne, Hege sammenfatter til neste møte, ser
positivt ut.
Sak 53/19 Allmøte
 Allmøte settes til Onsdag 4 DES. Kl. 18.00 Hege kaller inn og Heidi booker
auditoriet.
Sak 54/19 Halltimer
 Hege og Karstein tar et møte ang. Dette og vi får referat på allmøte.
 Det er kommet inn som om å ha åpen hall f.eks. På søndager. Heidi tar
med dette til hovedlaget. 13 år+?
Sak 55/19 Lagfordeling kommende sesong
 Guttelagene er klare. Mangler trener på et lag, men Hege jobber med
saken.
 Jentelagene byr på litt utfordringer. Kull 04 er ikke så mange, så hvis vi
hadde fått til et samarbeid nedover i dalføret med de, har vi en god
løsning på sammensetningen av de resterende kullene. Hege sender ut
Mail til klubbene og legger frem problemstillingen og se om vi kan få til
et samarbeid.
Sak 56/19 Forberedelse til budsjettarbeid
 Materialforvalter sier det må kjøpes 2 draktsett og baller.
 Kiosk: utvalget i kiosken må kuttes ned. Ikke nødvendig å ha så mye, ting
går ut på dato og må selges til halv pris.
 Heidi gjør forberedelser til neste møte. Alle må tenke på om det er noe
som bør inn i budsjettet.

 Vardetun og Vårdugnad: Styret foreslår å undersøke hvor mye det vil
koste med et tak og vegg på tribunen. TM Slungård sponse/billigere
materialer? Verform?
Sitteunderlag? Heidi undersøker.
 Vaskedugnad: Håndball, fotball og ski er forespurt om å vaske ned nytt
inngangsparti ved MVS. Dette bringer inn 15 000. Fotball vil gjerne ta på
seg dette og foreslår at pengene går til storsjøcup.
Sak 57/19 Evt.
 Avsluttning Vardetun: Nett må taes ned. Resten er ok. Senior
forespørres om nettene. Heidi hører med Jørgen Alte.
 Mail fra Stjørdalsblink: Stjørdals blink har sendt Mail ang. Samarbeid
med deres A-lag, de er villig til å komme oppover og være behjelpelig
med treninger osv. Heidi sender forslag om jentelag til dette.
 Storsjøcup: Påmelding skjer denne uken, Hege ønsker å melde på 8 lag.
Frist for å trekke lag er 1 April, til da vet vi mer om hvilke lag som kan
stille.
 Valg: Heidi har satt leder av valgkomité på saken.
 Sportslig utvalg: Sportslig utvalg har ikke fungert optimalt når det gjelder
ungdomsavdelingen.

