Protokoll
Referat Styremøte Strømmen IF, 13.04.2016
Møte:
Dato:
Sted:
Tidspunkt:

Til stede:

Styremøte i Strømmen IF Fotball
13.04.2016
Klubbhuset
kl. 20:30 – 22.00

Navn

Tittel

Geir Morten Sørensen

Leder

Camilla Stensaas

Nestleder

Ingmar Moum

Styremedlem

Hilde Elisabeth Sandum

Styremedlem

Stian Bruaset

Styremedlem

Per Ole Otterness

Styremedlem

Morten Teigen

Daglig Leder

Lars Habberstad

Sportslig

Forfall:

Espen Hoff

Styremedlem

Sekretær:

Per Ole Otterness

Neste møte:

Protokoll
SAKSNR

TEMA

1

Økonomi

SAK
Status pr. 29.02.2016

ANSVARLIG
MT

Gjennomgang/presentasjon av inntekter, utgifter og
resultat pr. 29.02.2016.
Gjennomgang av inntekter og utgifter på kort sikt.

Diskusjon rundt NRR (vårt regnskapsbyrå):
Styret stiller spørsmålstegn til :
• kvaliteten på de rapporter vi har mottatt.
• de forhøyede kostnader ved bruk av dem

2

Arrangement

Vedr. innleie av ressurser:
Det har vært nødvendig å leie inn ressurser (Stig FalkBirkeland) til å etablere nødvendige rapporter (og
søknader) til offentlige instanser, type Jobbsjansen og
integrering.
Denne innleien har ikke vært kommunisert i Styret før
dagens styremøte.
Fra nå skal denne type innleie kommuniseres med Styret i
forkant.

MT

Evaluering etter Fredrikstadkampen

CS

•

Info om tilbakemelding fra NFF
Gode tilbakemeldinger fra NFF-delegaten.

•

Interne tilbakemeldinger
Gode tilbakemeldinger fra dugnadspersonell.
Noen foreldre syntes det var litt lite info om
oppgaver

•

Forbedringer til førstkommende hjemmekamp
FIKS: Holde tidsfristen på innlevering av lag +
matchrapporter/kamprapporter.
Ved sperregjerder på «storkamper» - gi
informasjon til bortesupporterne om at de
slipper gjennom når vi har tømt Strømmen-siden.
Doer: det mangler strøm til containeren.
Lars kontakter HIBAS. Alternativt kobler vi inn

Protokoll
Ivar Flakken (Oldboys).
Bortegrillen fungerer best i U-form
Sørg for at det er ferdiggrilla burgere når pausen
starter.
Markedsplassen - få de ut i den åpne plassen.

•

•

3

4

Arrangement

Marked

Annonsering for neste kamp
Forslag: Vi spør Anne Christine Bergem om hvilke
Adobe-verktøy som ble benyttet til å lage
kampannonser i fjor.
Vi kjøper inn tilsvarende og ber Melgalvis om å
lage tilsvarende innen neste kamp.
Status: Anne Christine Bergem har benyttet
Adobe Indesign.
Dette kjøpes (leies) gjennom Webshop på
Adobe.no.

MT /
Aleksander
M

Gråtasser:
Strømmen Storsenter kan sponse «klappeark» på
kamper.

Årskort/Sesongkort
• Status på solgte/fornyede.
o Tiltak for å øke fornyelsesgraden
•

Status på salg til trenere
o Hittil har 10 personer takket ja til å kjøpe
Årskort. Av disse er 7 personer ‘nye’
eiere av årskort.

•

Forslag til å selge flere årskort.

•

Årskort må sendes til Æresmedlemmer.

Varelager
• Retur av varer
Returnere baller

CS/MT

MT

Protokoll

5

Fotballskolen

•

Faste klubbkvelder
Hver onsdag, neste gang 20. april.

•

Kun PO, Morten og Camilla skal ha nøkkel /
adgang til lageret.

POO + Alex
M.

Tine fotballskole.
Når: 21-24. juni
Hvem: Espen Hoff får oppdraget.
Viktig: Det var lav kvalitet på fotballskolen i 2015.
Det må opp minst 2 hakk i kvalitet.

Espen Hoff

Info: Alexander Melgalvis lager invitasjon.

6

Norway Cup

Case:
Tidligere kostet det kr. 3.000,- / lag
Nå koster det 2.500,- / lag + kr. 300,- / spiller.
Dette innebærer at pris pr. lag nå øker til ca. 6.000,- /lag.
Diskusjoner i Styret: hvordan løser vi saken ?

7

Marked

8

Sport

Morten
Teigen

Konfidensielt

Status på A-laget etter 2 serierunder
• Status skader
• Status på stemningen i laget
• Generelt

EO/LH

Egen presentasjon fra Espen Olsen

9

Klubb

Ansvarsområder på FIKS
• Info om ansvarsområder ut fra FIKS

POO

Rakk ikke en gjennomgang av dette.
10

Klubb

Ansvarsområder hos SIF i NFF (Sjekket av E Klovning)
• Info om ansvarsområder inn mot NFF

MT
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Rakk ikke en gjennomgang av dette.
11

Anlegg

Status pr dd, om det er noe nytt
•
•
•
•
•

12

Kommunikasjon

IM

Møter med kommunen.
Ønsker ikke mer gjeld på Strømmen Stadion
Er ikke udelt positive til å bygge ut mer utover
9er og 11er bane.
Må innhente anbud innen 12. mai. Dette må
‘noen’ gjøre.
Kommunen ønsker å se Slora, Strømmen stadion
og Lillestrøm som under ett.

Status pr dd, om det er noe nytt.

POO

Rakk ikke en gjennomgang av dette.
13

Internkomm.

Status pr dd, om det er noe nytt.

HS

Rakk ikke en gjennomgang av dette.
14

Marked

Evaluering etter sponsorfrokost.
• Interne tilbakemeldinger
• Eventuelle eksterne tilbakemeldinger
• Presentasjon av ny PDF om oss.

SB

GMS

Rakk ikke en gjennomgang av dette.
15

Diverse

Diverse

Alle

