
STYREMØTE I VARDEN FOTBALL 22.04.20 
Tilstede: Karstein, Morten, Ranveig, Hege, Ken, Anne-Britt 
Referent: Anne-Britt 
 
 
SAK 14/20 Referatsaker 
-Storsjøcupen er avlyst. Storsjøcup gikk ut med dette i dag 22.04.20 
 
 
SAK 15/20 Organisert trening på Vardetun 
Styret er positivt innstilt til å åpne Vardetun for organisert trening i henhold til NFF´s reglement.  
G16 blir pilotgruppe torsdag 23.04. På neste trening åpner G16 og trenere opp for at andre trenere og lagledere 
kan komme og se hvordan de gjør det. Dette blir tirsdag 28.04 kl. 18.00 Det presiseres at dette er et frivillig 
tilbud.  
Hva må ut til alle lag og være på plass før oppstart:  
Mal, hva gjøres når. 
Oppstart når? 
Tilgang på toalett og håndvask, må rengjøres. 1 voksen må rengjøre? 
1 trener pr. 4 barn. 
Flere foreldre må på banen i hvert kull.  
Baller må desinfiseres. 
2 fra styret må være tilstede ved første trening. 
Håndvask før trening starter. 
Hygienevert. Rullering. Instruks henges på vegg ute. Karstein ordner denne. 
Hege og Anne-Britt utformer resten og organiserer hvordan vi skal få det ut til alle trenere og lagledere. Lagledere 
tar det igjen videre til sine lag, info til disse blir tirsdag 28.04, før treningen til G16. 17.30? 
 
 
SAK 16/20 BUDSJETT 2020 
Tok en rask revidering i plenum. Budsjettet blir gjeldende slik det var vedtatt på årsmøte, men tok denne 
vurderingen i plenum for å se om vi kan gå til innkjøp av alternativt treningsutstyr. Det mener styret at vi kan. 
Helge får denne oppgaven med å finne ut hva dette kan være og handler inn. (Med forbehold om at Helge 
fortsetter) 
 
 
SAK 17/20 FOTBALLSHORTSER 
Skal Varden stille med fotballshortser som en del av drakten fra aldersbestemt? 
-Prøving av shortser 
-Størrelser må finnes til enhver tid 
-Hygiene? 
-Kostnad? 
Ken innhenter tilbud så tar vi stilling til dette når det foreligger.  
 
 
SAK 18/20 VÅRDUGNAD 
Finans har tatt på seg å delegere oppgaver. 
 
 
SAK 19/20 ØKONOMIUTVALGET 
-Restlageret på toalettpapir er solgt. 
-Bestillinger på kjøp av toalettpapir er igang. Beløp vippses til lagleder som igjen vippser inn til fotball under kiosk 
og toalettpapir. 
Morten refererer hva som er av restlager på ting vi ikke har fått solgt og hvordan det står til med sponsorer. 
 
 
SAK 20/20 SPORTSLIG UTVALG 
-Trener G14, Ken har v;rt i kontakt med Andre Bj;rnsen, avventer endelig svar fra han. Halgeir Strid har sagt Han 
kan delta som hjelpetrener.  
 
 
SAK 21/20 Evt. 
Ang. Diverse permer som enkelte av oss I styret sitter med, det være seg gammelt regnskap, referater og 
protokoller, kan disse lagres et sted sammen? 
Det bestemmes at vi tar med disse til neste møte og at de settes inne i et rom i klubbhuset. 


