
STYREMØTE I VARDEN FOTBALL 28.01.20 
 
Tilstede Ellen, Jørgen, Hege, Heidi, Lars, Anne-Britt, Karstein, Håvard, Ranveig 
Referent: Anne-Britt 
 
 
SAK 1/20 Referatsaker 

 Overføringer fra hovedlaget. Totalt kommer det 215 000kr fra hovedlaget og ned til 
fotball. Dette blir stående i regnskapet som en fordring. 

 Treningstider i hallen. Det er kommet ønske om å diskutere treningstider på fotball. 
Øyvind ved hovedlaget kaller inn alle instanser slik at alle kan bli med på dette. 

 Trenere. Det mangler fortsatt trenere på G14 og G16. Det jobbes med saken. 
Det foreslås å gå ut i media med problemet. Et annet forslag kan være å kutte 
treningsavgiften på barnet til den forelder som tar på seg oppgaven(e) 

 
SAK 2/20 Valgkomité Status pr. 28.01.20 

 Senior-kontakt blir Erik Lerberg.  Funksjonen til senior-kontakt blir at han blir notert 
som et styremedlem, men fungerer kun som kontakt til senior i praksis. 

 Styremedlem mini: Erlend B. Øien 

 Ungdomskontakt: Iver Aamo har sagt ja til å ta 1 år i første omgang. 

 Valgkomité: Marius Ringen er forespurt. 

 Leder mangler. Heidi Østerås er forespurt om å fortsette. 
 
SAK 3/20 Årsmøte 

 Årsmøte er satt til Onsdag 26 Februar kl.18.00 i auditoriet ved MVS. Heidi booker. 
Det annonseres i Meråker Posten, facebook og på hjemmesia. Anne-Britt ordner med 
annonseringen. Heidi kontakter Trond Vegard. 

 Heidi og Ranveig setter opp budsjett og sender ut til styrets medlemmer i forkant av 
årsmøte. 

 Alle Papirer sendes til Anne-Britt innen 20.02.20 Anne-Britt sender igjen over til 
Karstein for kopiering. 

 Forslag om å etterspørre en status på klubbhuset. Heidi spør om Jan Arve kan komme 
og fortelle litt i etterkant/slutten av årsmøte. 

 
SAK 4/20 Evt. 

 Økonomiutvalget har som tidligere nevnt, ikke fungert optimalt. Mari W. Svendsen 
etterlyser en konkret instruks/mal på hva økonomiutvalget skal gjøre. Heidi foreslår 
at styret kaller inn alle medlemmer i økonomiutvalget etter årsmøte og  skriver ned 
dette. Det skal også settes opp et årshjul. 

 Forslag om å redusere utvalget i kiosken kraftig kommende sesong. 

 Senior. Litt for få spillere. Forslag om å samle G16 lagene og senior og se hva de kan 
komme frem til. Hege kontakter senior etter minnecupen. 

 Storsjøcup. Finnes det et budsjett her? Budsjettert med 100 000 i 2019. Har ikke 
regnskapet for dette her på møte. Hege lurer på om man har noe å gå på når det 
gjelder å handle inn flagg, drikkeflasker etc. Hege og Karstein ser på dette og legger 
frem et ønske for Heidi. 


