
Styremøte Nr. 5 i Varden fotball 20.10.20 
 

 
Tilstede: Ken Svendsen, Hege A. Lundquist, Karstein Sandvik, Ranveig Skretteberg, Anne-Britt 
Raaen, Valgkomite v/ Eirik Mjøen og Marius Ringen, materialforvalter Helge Pedersen 
Frafall: Morten Eidem, Andre Bjørnsen (valgkomite) 
Referent: Anne-Britt 
 
 

Sak 36/20 Informere valgkomite  
På valg i 2021: 
Leder: Ken Svendsen 
Nestleder: Karstein Sandvik 
Sekretær: Anne-Britt K. Raaen 
Kasserer: Ranveig Skretteberg 
Leder Sportslig utvalg: Hege A. Lundquist 
Styremedlem ungdom: Iver Aamo 
Varamedlem: Rita Gjemse 
Økonomiutvalg: Karstein Sandvik 
                              Laila Brandtzæg-Sand 
                              Morten Eidem 
Valgkomite: Eirik Mjøen 
                       Andre Bjørnsen 
 
Årsmøte foreslås avholdt 14.01.20 
 
 

Sak 37/20 Dugnadsgjengen 
Karstein har kommet med forslag om å berømme dugnadsgjengen som har holdt på med 
nybygget på Vardetun 
Forslag om å invitere alle til Vardetun 6 november. Ken lager mat og det serveres drikke. 
Karstein og Ken ser på hvem som skal inviteres og sender forslaget over til Øyvind. 
 
 

Sak 38/20 Finans 
-endel dopapir igjen, finans jobber med å få ut restene. 
-Laila tar seg av å få ut restene på sokker. 
-Rester av fotballsko, tilby minilag disse? Finans jobber med dette. 
-Rense kunstgressbanen og legge nytt granulat? Ken undersøker med Kjell Steinar hvilke 
muligheter vi har her. 
-Lys på banen, glass knuses grunnet temperatursvingninger. Dette skal skiftes til led. Jobbe med 
hovedlaget om dekking av dette og så dekker vi granulatrens? 
 



Sak 39/20 Vinterstenging av Vardetun/Dugnad 
-Ken har stengt vannet ute og hageslange. 
-mini 14 har lyst til å trene så lenge som mulig, vantene får stå. Stroppes fast på vogn der de står 
nå, når den tid kommer. 
-nett må tas ned, hjørneflagg tas inn. Vaktmestrene møtes i uke 44. 
-vask av garderobene skjer til våren. 
-Vardetun er åpen med lys frem til snøen kommer. Hege og Anne-Britt tar ansvar for å sende ut 
melding om dette. 
 
 

Sak 40/20 Trening i vinter, hall-tid. 
-De som får tilbud om hall-tid i vinter er aldersbestemt, max 1 trening i uka før jul for de som 
ønsker det. Tilbud om 2 ganger i uka fra januar. Jentefotball slås sammen på søndager. Kull 2010 
får også tilbud om søndager på ønske fra Karstein.  
-Hege har fått avslag, signert Frode Aune, om redusert hall-leie på 30% for de under 19 år. 
Karstein leter opp eksisterende avtale. 
-Vi må selv ta ansvar for hvilke rutiner som skal gjelde ved bruk av fotballhallen. (Covid 19) 
Utfordring med lite plass i bua vi har tilgang til om alle lag skal ha egne baller. Rullende bur med 
baller og sprit stående ute i fotballhallen? Karstein undersøker. 
*Trenerhonorar tas opp ved budsjettmøte, Hege snakker i mellomtiden med Terje Sandmæl. 
 
 

Sak 41/20 Nedbetalingsplan/Fordringer hovedlaget 
-150 000 er kommet inn fra hovedlaget en av de siste dagene.  
-Styret i varden fotball etterspør en nedbetalingsplan fra hovedlaget på resterende sum av 
fordringer. Vi ønsker dette innen budsjettmøte. 
 
 

Sak 42/20 Covid 19- status/tilbakemeldinger  
-Bedre skilting ute, kiosk, covid tiltak osv. Generelt basis skilt. Kontakt Lars Berg. 
-QR kode system på vardetun? Undersøke hva dette koster? 
-Ellers har vi fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan vi har organisert ting i denne 
spesielle tiden. 
 
 

Sak 43/20 Lagfordeling 2021 v/sportslig leder Hege 
Hege har satt frist til november på tilbakemelding om hvem som er med videre neste år. Viktig 
at dette kommer inn for planlegging av neste års sesong. 
De lagene som Hege har notert som mulig neste år er: 
-4 minilag -G12 -G14 -G16 -Junior –Senior -J11 -J13 -J15. Sammensetningen avhenger av hvor 
mange spillere det blir fra hvert kull. 
 

 



Sak 44/20  Evalueringsmøte lagledere og trenere 
-Hege sender ut forslag om førstkommende tirsdag 27.10 kl.18.00 
mini, aldersbestemt og senior sammen. 
 
 

Sak 45/20  Budsjettmøte 
- Blir torsdag 26 november kl. 18.00. Karstein booker rom på rådhuset. Anne-Britt sender ut 
innkalling til styret.  
 
 

 


