Protokoll
Referat Styremøte Strømmen IF, 28.03.2016
Møte:
Dato:
Sted:
Tidspunkt:

Til stede:

Forfall:

Styremøte i Strømmen IF Fotball
28.03.2016
Klubbhuset
kl. 16:00 -

Navn

Tittel

Geir Morten Sørensen

Leder

Camilla Stensaas

Nestleder

Ingmar Moum

Styremedlem

Espen Hoff

Styremedlem

Stian Bruaset

Styremedlem

Per Ole Otterness

Styremedlem

Morten Teigen

Daglig Leder

Lars Habberstad

Sportslig

Ingmar Moum

Styremedlem

Hilde Elisabeth Sandum

Styremedlem

Sekretær:

Per Ole Otterness

Neste møte:

28.03.2016

Protokoll
Agenda:
Kort status på hvert ansvarsområde (stikkordet er kort!):

• Marked - Stian.
• Sport - Espen H og Espen O.
• Anlegg - Ingmar og Lars H.
• Kommunikasjon - Per Ole og Camilla.
• Internkommunikasjon - Hilde og Camilla.
• Arrangement kommer i hovedsaken

Referatet følger agendaen

Nr.

Sak

1

Marked

2

Sakstype /
frist
Personal:

Nye sponsorer
Det er kommet inn 0 nye sponsorer seneste månedene.
Det er solgt inn et nytt skilt, kr. 7.500,-

Informasjon

Konfidensiell gjennomgang personal

Informasjon
Daglig leder

Marked 2:
Gjennomgang av sponsoravtaler og muligheter for samarbeid i 2016.

3

Status Sport:
Laget er i rute.
Forrige kamp endte med tap, 1-2 mot Kongsvinger.
Espen Olsen er fornøyd med måten gutta tok tapet på (selvkritiske og evaluerende).
Får opp flere spennende alternativer i unge spillere.
Pål Steffen Andresen skadet (brudd i hånd) i forrige kamp. Ute i 6-8 uker
Kristian Jahr er skadet.
Stian Rasch er på vei tilbake, men vært litt av og på i pre-season.

Info

Info

Protokoll

Sykefravær: ha et godt system for å få ut penger tilbake fra NAV.
Daglig leder sender info til Styret.

Info

Banen på Strømmen stadion er hard. Gutta får føling med legger og ankler.
Inntil videre trener laget inne i LSK-hallen når den er ledig.
Vi håper at kommunen får ordnet banen raskest mulig. Gummikulene er ankommet
stadion. Morten T. bekrefter at kommunen kommer snart.

Info

Espen Olsen: en del frustrasjon rundt at han gjør mange andre oppgaver i tillegg til å
være hovedtrener. (Oppmann, drakttrykker ++).

Personal og
Info

Treningsrom:
Snart ferdig – det må handles inn noe utstyr.

Info

Trenerutdannelse:
Nikolajs Lublins: UEFA-kurs trener B (i Latvia) og Petter Skogsletten (i Norge).
Espen H: Dette er for lite og for dårlig.

Info

Ambisjonene bør være:
Alle trenere for lag opp til 12 år – skal gjennomføre Trener C-kurs.
Fra 13 år og oppover skal hovedtrener være ekstern og ha B-kurs.
Bør pappa/mamma-trenerne være hjelpetrenere fra 13 år og eldre ? Delte meninger
– et argument er at disse personene står for kontinuitet og vil sørge for at
barna/ungdommene blir i klubben

4

Kvalitetsklubb
Hva innebærer begrepet Kvalitetsklubb ?
Hva vil det bety for Strømmen IF å være kvalitetsklubb ?
Jørn Aas får oppdraget.
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5

Vedr. profilering av trenere og lagledere:
Styret beslutter følgende:
vi spør vår generalsponsor, Strømmen Sparebank, om midler til å kunne dele
ut klær (profilert) til trenere og lagledere i bredde og topp i klubben.

Konf.
og
Informasjon

Vi ønsker at disse to rollene i klubben (som bidrar med mange timer) skal
motta dette uten egen kost.
Vi ønsker heller ikke legge dette på Treningsavgiften – helst heller ikke på det
enkelte lag.

6

Anlegg
Intet nytt siden forrige møte vedr. ny(e) bane(r).
En del av anlegget ble rustet opp på dugnad i påsken.
Andre ting vi ønsker å gjøre:
1. Termostatstyring inne
2. Ventilasjon
3. Internett

7

Intern kommunikasjon:
Tre punkter rundt kommunikasjon:
1. Kick off Strømmen Storsenter, 9. april
2. Fotballkamp Fredrikstad
3. Klubbkvelder, salg av utstyr.
Torsdag 31/3 kl. 18 + tirsdag 05. april.

Beslutning:
• Snakke med Melgalvis – legge ut på nett.
• Mobilisere lagene: Info ut til alle lag om pkt. 1 og 2. Oppmøteplikt.

Kommunikasjon:
Når vi snakker utad skal vi alltid nevne og fremsnakke våre
samarbeidspartnere og Skedsmo kommune.

Info

Protokoll
Dette skal vi gjøre både internt i klubben, til trenere, til foreldre og utad til
media, sponsorer osv.

________________________ ________________________ _____________________
Geir Morten Sørensen

Camilla Stensaas

Hilde Elisabeth Sandum

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

________________________ ________________________ _____________________
Ingmar Moum

Espen Hoff

Stian Bruaset

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

_______________________
Per Ole Otterness
Styremedlem

