Innkalling til styremøte
Tirsdag 9.oktober 2018 kl: 20.00
Hos Therese og Jørgen
Forfall:Ingen
Saksliste:
Kl
20.00

20.05

20.07

20.20

Sak

Sakstittel

Sakstype Tema i møte

101.18

Godkjenning av
innkalling og
saksliste

Vedtak

Godkjenning av
referat fra siste
styremøte

Vedtak

Informasjon fra
sist møte (saker
som har dukket
opp)

Orientering

102.18

103.18

104.18

Leders ansvar

Vedtak

Ansvarlig

Godkjent
Alle
Godkjent
Alle
 Skoppum i media (ledermøte,
kvalitetsklubb og landskamp)
 Sandefjord tatt kontakt om et lite
samarbeid med trenere som kan
bistå SIL



Ole tar kontakt med
sandefjord om noe opplegg
framover. Mulig å være med
Ole
på noen treninger for å
komme med inspirasjon?



 Status landskamp 13.oktober
 Oppstart valgkomite. Følgende er
på valg:
 Thomas
 Martin
 Frode



Ole vil ta en prat med alle
som er på valg

Anette,Martin
og Ole

 Ingvar
 Ingrid
20.25

105.18

Kvalitetsklubbarbeidet

Orientering

 Status
 Utrulling av kvalitetsklubb til
lagledere, trenere og foresatte

Ole

(trener- lagledermøte og
foreldremøte)
20:30

106.18

Sportslig
ansvarlig

Orientering/  Status sportsplan
Vedtak
 Trener- og lagledermøte - kvalitetsklubb, Ole)
- sportsplan (Frode)
- gjennomgang hvert lag
- treningsopplegg gjennom
vinteren

 Tilbakemeldinger til Frode
 Utrulling til trenere og
lagledere på versjon 01
 Sportslig utvalg ved Frode
inviterer til et møte etter
10.november for å sette videre
arbeid med sportslig utvalg.
Fokus på nye lag som kommer
inn.
Frode
 Tilbakemeldinger på
sportsplan gis til Frode innen
25.oktober
 Tilbakemeldinger på
klubbhåndbok til 25.oktober
til Ole.
 Sportsplan blir eget punkt på
styremøte hver gang.

20.40

107.18

Informasjon og
sekretær

Orientering 




 Vintersesongen. Vi ønsker å
kjøre felles treninger på tvers av
aldere. Kaldhallen og gymsalen Anette
på Nykirke. Vi ser på dette
sammen med Åsgårdstrand.

Status høstsesong
Kamper
Treningskonsept gjennom vinteren
Status internettsiden

 Vi starter med nytt innetilbud
fra 1.januar. Styre rigger et
opplegg.
20.55

21.05

21.10

21.20

21.25

108.18

109.18

110.18

111.18

112.18

Kasserer

Materialansvarlig

Markedsansvarlig

Fair playansvarlig

Anleggsansvarlig

Orientering  Økonomisk status pr september
 Rydde i sponsorinntekter. Skal
legges fram
være på plass neste møte.
 Status kontigenter
 Det er kontroll på økonomi og
 Hvilke store bevegelser kommer ut
vi styrer mot et overskudd
året – hva er årsprognosen?
Orientering  Status utstyr

Orientering  Status sponsorinntekter
 Status fakturering
 Dugnad – Toyota
Orientering  Status Ingvar
 Hva må gjøres ut året innen fair
play ansvarlig sitt ansvar og hvem
gjøre det?

Orientering  Status anlegg
 Nye skilt?

 Ser på mulighet for innkjøp av
jakker. Beslutter etter møte
4.november.

Jørgen

Therese

 Ny avtale med kjøreskole.
 Dugnad med toyota: Vi har 15
på plass som stiller på dugnad
2.november

Martin



Sette av penger til fair play
produkter



Satse på et felles
Ingvar
arrangement neste høst også.

 Under kontroll.
 Thomas følger opp manglende
lys på hovedbanen.
 Ole hører med Sven-Erik ang
skilt.

Thomas

21.30

113.18

A-lags kontakt og
overgang

Orientering  Status på spillere/manglende
innbetalinger etter overganger
 Møte med a-lags trener

 Lars rydder i
medlemsoversikten på a-laget.
 Lars inviterer til spillemøte med
a-laget.
 Trenere får samlet 10 000 i
honorar som deles mellom de
aktuelle trenerne.

Lars

 Det ryddes i honorar for trenere.
Fra neste år skal ikke trenere
betales.
21.40

114.18

Kioskansvarlig

Orientering  Status kiosk

 Omsetning på ca 60’.

Andrè

 Generelt har det gått greit med
vakter.
21.50

115.18

Eventuelt



 Styreseminar: Ole inviterer til
styreseminar inkl. sosial
aktivitet i starten av januar.
 Møte med Åsgårdstrand ang
mulig samarbeid fremover.
 SFH. Øke kontingent med 5000
er ok fra Skoppum.

Vel møtt til et fotballfaglig fora!
Vennlig hilsen
Ole Grinde

Ole

Leder

