Protokoll
Referat Styremøte Strømmen IF, 22.06.2016
Møte:
Dato:
Sted:
Tidspunkt:

Til stede:

Styremøte i Strømmen IF Fotball
22.06.2016
Klubbhuset
kl. 18.00 – 22.00

Navn

Tittel

Geir Morten Sørensen

Leder

Camilla Stensaas

Nestleder (deler av møtet)

Ingmar Moum

Styremedlem

Hilde Elisabeth Sandum

Styremedlem

Per Ole Otterness

Styremedlem

Morten Teigen

Daglig Leder

Lars Habberstad

Sportslig

Espen Hoff

Styremedlem

Forfall:

Stian Bruaset

Styremedlem

Sekretær:

Per Ole Otterness

Neste møte:
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SAKSNR

TEMA

1

Administra
sjon
/Organisasj
on

SAK

ANSVARLIG

Administrasjonen
•
•

Ansettelse av klubbsekretær
Organisering av administrasjonen

Case: Engasjementet av Camilla Stensaas og Stig FalkBirkeland utløper 01. juli 2016.
Alexander Brox har vært sykemeldt i lengre tid.
Daglig leder ønsker å tilby fast stilling til begge to, da de har
vært svært viktige og verdifulle brikker i administrasjonen i
Strømmen IF.
Utkast av ansettelsesavtale for Stig ble sendt ut i forkant av
dagens møte for gjennomlesing av alle.
Stilling: Markeds- og Administrasjonssjef.
Styret beslutter at vi gir Morten mandat til å presentere avtale
for Stig med formål om å ansette ham.
Formål er å ansette ham.

Camilla ønskes inn i en stilling som Klubbsekretær, der hun
involveres og får ansvar for mange av prosessene klubben er i,
så som:
•
•
•
•
•

Beslutning:
MT
Innen 01.07.

Utvikling av akademiet (satsingen)
Utvikling av anlegget
Bindeledd sportslig - administrasjonen
Kontaktpunkt mot A-laget
Kontaktpunkt inn i toppfotballen.

En utfordring: idet hun ansettes kan hun ikke være i Styret
lenger. Dette medfører at Styrets kvinneandel blir for lav i
forhold til NFF sine ambisjoner/krav.
Styret beslutter at vi forlenger hennes engasjement ut august
måned, med formål om fast ansettelse etter dette.

Andre punkter som kom opp – behov for personer i
administrasjonen:

Beslutning:
MT
Innen 24.06.

Protokoll
•

Rolle Materialforvalter (ca. 50%).
Kontroll på lager.
Kontroll på trykking av klær
Kontakt med Scantrade
Kontakt med lagledere og/eller representant for
Yngres.

Disse punktene til info og ettertanke.
Ingen beslutning på dette
2

Sport

Plan for sportslig satsning 2017
Trenere
Espen Olsen sin kontrakt utløper i 2016.
Lars H./Espen H. ønsker ham videre, minst 2 år.
Espen Haug har en 30% stilling i dag. Dette er for lite. LH har
et navn på blokka som kontaktes over sommeren.
Det er ønske om bedre Fysikalsk tilbud for skadeforebygging.
Spillerstallen. Noen av spillerne går antagelig ut, og samtidig
vil vi få noen inn i løpet av sommeren.
Reforhandling av avtaler igangsettes med nøkkelspillere
allerede i september. 2 års avtaler vil vurderes.
Det er ønske om bedre administrative personer rundt laget.
En kombinert deltidsstilling innen
Madiou, forslag: gi ham tilbud om stilling innen:
1. Akademiet
2. Analyse/hjelpetrener på A-laget.
For tiden fremover ønsker vi Madiou inn som en
ressursperson i Strømmen IF.

Espen Hoff og Lars Habberstad ber styret om mandat til å tilby
Espen Olsen en ny avtale.
Ved avvik fra avtalen blir det ny runde i Styret.
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3

Anlegg

Ingmar gir en gjennomgang av kommunikasjon rundt legging
av nytt gress på 11’er, samt ny kunstgressbane.
Det er diskusjoner rundt størrelsen på ny 9er bane.
Det er også diskusjoner rundt gjenbruk av kunstgresset på
11er banen.
Her ønsker Styret at det legges nytt kunstgress.
Lys: Foreslår lysmaster som leverer 200 lux, men som kan
skrus ned til 100 lux. Og som kan fjernstyres via app.
Gjerder, nett.
Må etableres ! I forhold til parkering og i forhold til baller ut i
veien, osv.
Fremdriftsplan.
Utlysning på Doffin 01.07.
Anbudsfrist 01.08.
Kontrahering 26.08.
Utførelse: 17.10 – 28.10.
24.08 – 25.09 har vi 1 hjemmekamp.
Ved å flytte denne kampen har vi mulighet for å legge gresset
på sensommeren og får dermed en høstsesong på nytt
kunstgress.
Utførelse på ny 9er (og på 7er på Slora).
Igansettes også 26.08 -->

Kommunikasjon.
Etter neste møte med kommunen (24.06) må vi raskest mulig
ut med kommunikasjon til klubben – både bredde og topp.
Det må også finnes noen reservebaner for treninger – samt at
kamper må omberammes.
I dette møtet ønsker vi at Anleggsteamet pusher på å få lagt
11er gress i vinduet i aug-sept der vi har mulighet det.

4

Anlegg/
Marked

Forslag:
Benytte oss av ‘Kjøp av andel’ på ny 9er bane.
Dette for å bidra til økonomien.
Se http://ethos.no/nb-no/andelslosning for mal og info.
Forslag: Tilby sponsorene våre å kjøpe «viktige» soner på
11er banen.

MT

Protokoll
9er banen tilbys til medlemmene.

5

Styrereferater

Geir Morten har vært gjennom styrereferatene.
Hvert styrereferat inneholder konfidensiell info av to arter:
1. Personalsaker
2. Markedsvridende saker
Vi gjør dette på følgende måte:
• På nett legger vi ut et punktvis resymé av saker og
beslutninger.
I tillegg legges det ut informasjon om at utdypende
referater er skrevet ut og kan leses ved henvendelse
til Daglig Leder.
• Personalsaker og markedsvridende saker blir fjernet
fra offentlige referater.
Referater skal sendes til kontrollkomite etter styremøtet.

6

Materiale

Morten og Per Ole møter Umbro neste uke.
I den anledning er styret forespurt om vi kan benytte standard
farger på det utstyret som ikke benyttes i kamp.
Altså: kampdrakta er rød/grå.
Overtrekksutstyr, strømper, shorts osv er i rødt med innslag
av hvitt.
Bortedrakt og trenerutstyr (på benken under kamp)
standardiseres med svart).

Takk for godt møte.

