
Referat styremøte IL Varden Meråker Fotball 05.10.2016. 

Sted: Meråker Videregående skole 

 

Til stede: Jan Arve Almåsbakk , Håvard Ingstadbjørg , Guttorm Stormo , Jørgen Alte , Tom 

Erik Henden , Morten Eidem , Knut-Tore Aspås , Per Olav Stormo. 

 

 

Sak 56/2016. Gjennomgang og underskrift referat. 

Referat fra styremøte 07.09.16 ble gjennomgått og signert. Det ble vedtatt at utkast til referat 

sendes til styremedlemmer for høring som før. Hvis det ikke foreligger noen innsigelser til 

utkast innen en uke etter utsendelse så legges referatet ut offentlig. 

 

Sak 57/2016. Organisasjon / rutiner fotballstyret. 

Det ble lagt frem et utkast til organisasjonskart. Det blir foretatt noen justeringer på dette 

innen det godkjennes. 

Hvert styremedlem får i lekse å skrive ned sine oppgaver innen neste møte , dette brukes som 

utgangspunkt og diskusjon til endelig instruks. 

 

Sak 58/2016. Arbeidsinstrukser utvalg. 

Det ble startet en gjennomgang for å klarlegge hvilke arbeidsoppgaver som hører inn under 

diverse verv og utvalg. Disse renskrives og gås gjennom for endelig godkjennelse i løpet av 

arbeidsmøter i høst. Dette som et supplement til det som allerede finnes i den vedtatte 

sportsplanen. 

 

Sak 59/2016. Deltagelse cuper. 

Målsettinga er som før at alle lag skal få anledning til å delta på en cup i løpet av sesongen.  

For mini t.o.m. 10 år gjelder dette dalførecup samt sjampions lig. 

 

11-16 år. Deltagelse på storsjøcup samt anledning til sjampions lig.  

Det besluttes at fotballavdelinga støtter deltakelse i Storsjøcup med inntil kr. 10.000,- pr. lag , 

maksimalt oppad til totalt kr. 60.000,-. Dette fordrer at Storsjøcupkomiteen arrangerer festen i 

forbindelse med minnecupen. 

Reiseutgifter til Storsjøcupen dekkes av den enkelte deltaker i tillegg til egenandelen. 

 

Sak 60/2016. Diverse 

Møtet ble avbrutt av besøk fra leder og nestleder i hovedlaget. De ønsket primært å få fram et 

større engasjement og innspill fra fotballavdelingen angående drift og utvikling av Vardetun. 

 

 

Meråker 12.10.2016 

 

 

Sekr. 


