Referat Styremøte Strømmen IF

Sted
Dato
Kl.
Tilstede

Strømmen Stadion – VIP Rommet
31.08.2016
18:00 Geir Morten Sørensen – Leder
Espen Hoff – Nestleder
Camilla Stensaas – Styremedlem
Hilde Elisabeth Sandum – Styremedlem
Per Ole Otterness – Styremedlem
Ingmar Moum – Styremedlem
Morten Teigen – Daglig leder
Lars Habberstad – Leder sport
Øyvind Carlsen –

Forfall

Stian Bruaset – Styremedlem

SAKSNR

TEMA

1

Anlegg

SAK
Innmeldt sak:
Øyvind C. redegjør for kommunedelsplanen.
En rekke alternative lokasjoner for ny hall ble nevnt –
både kommunalt og interkommunalt (f.eks Lørenskog
/Strømmen).
Styret sin konklusjon vedr. utvikling av det kommunale
området der Strømmen Stadion ligger:
Vi takker for informasjonen og aksepterer planen slik den
er. Styrets konklusjon er at vi ønsker å utvikle
banekapasitet (fortsette arbeidet vi gjør i dag), samt
oppgradere bygningsmassen.

2

Informasjon vedr. kommunalt bidrag til barnefotballen:
Administrasjon Strømmen IF mottar bidrag ihht. antall
spillere i klubben (barne- og ungdomsfotball samt
handicappede).
Dette vil utgjøre i størrelsesorden kr. 148. 000,- i
2016.08.31
Det fremkom også at det antagelig er mangler i listene
som er oversendt Klubbadmin.

Generalsponsor

ANSVARLIG
ØC
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3

Sportslig

Informasjon om status:
A-laget:
Fantastisk stemning i spillergruppa.
Vi har holdt plassen i OBOS allerede – men gruppa ser
fremover.

LH

Skader: Pål Steffen er ute resten av sesongen (Brudd)
Godt samarbeid mellom Junior og A-laget – mye takket
være Madiou.
Espen Olsen er signert videre.
Samtaler med spillere og trenerapparat er i gang.

Bredde:
Trenerkabal 2017:
Junior: Madiou
G16: Pål Stian
G14: Mats
G13: Pål Stian

LH

Fotballakademiet (det nye!):
- Oppstart 01. oktober.
- Status påmeldte 31.08: 48 barn.
Målsetting er 100 påmeldte ila 2016.

Forslag: Arrangere Vinterserie.

Innmeldt sak fra yngres avdeling ble behandlet i Styret
Saken er at noen gutter på 2005 har sluttet og har ønsket

Forslag integrering:
Etablere en eller flere miljøkontakter som kan bidra inn
mot laget med informasjon og inkludering.
Morten Teigen følger opp dette.

Generalsponsor

MT
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3

Økonomi

Gjennomgang av halvårsrapporten.
Denne sendes er sendt ut i DL i forkant.

MT

Kort konklusjon: vi har en sunn økonomi; som i tillegg er
langt mer oversiktlig enn tidligere år.
Detaljer i vedlagte rapport.

4

Daglig drift

5

Styret

Daglig leder informerer om status.
Ingen innmeldte saker.

MT

Valg av ny nestleder

GMS

•

Rollen sportslig ansvarlig i Styret er nestleder.
Dette for at en person med sportslig kompetanse
sitter i ledelsen i Styret i Strømmen IF.
Espen Hoff er nestleder fom 31.08. kl 21:00.

Informasjon omkring status på antall i styret
Innmeldt sak:
1. Søknad om permisjon fra styret frem tom
31.12.2016– Hilde S.
--> Innvilget

2. Fremlegging av tanker rundt fremtidig
styresammensetning i antall
Camilla Stensaas trer ut av styret ifm. at hun ansettes i
administrasjonen.
Dette innebærer at Styret fremover kun teller 5 aktive
medlemmer.
Etter gjennomgang av vedtekter samt kontakt med
kretsen er dette godkjent i inneværende styreperiode.
Det legges frem forslag om å redusere antall medlemmer i
Styret fra 7 til 5 personer fra neste årlige møte.
Dette betinger at klubben klarer å knytte til seg personer i
nøkkelroller rundt f.eks. arrangement, materialforvalter
mm.

Generalsponsor

GMS
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Budsjettering år 2017

LH/MT

Fase 1: Styremøte 28. september
LH legger frem en oversikt over hvilke rammer han tror på
i forhold til hva trenere koster, inntekter Akademiet mm.
Dette fremlegges 28. september
Stian og Stig gir et innblikk i marked og inntekter 2017.
DL gir oss et grovt bilde av kostnader i 2017.
Fase 2: Styremøte 26. oktober.
Det legges frem mer konkrete tall på styremøte 26.
oktober.
6

Marked og
Salg

Vedr. LinkT AS:
LinkT er et rådgivningsselskap som kan lære oss å være
profesjonelle inn mot sponsorer og næringsliv.
Vi lærer å bli bedre på å tjene penger.

SB/MT

DL ber om et vedtak om at vi gjennomfører modul 2.
Dette haster slik at vi rekker å gjennomføre modulen før
våre potensielle sponsorer har budsjettert bort pengene.
Vedtatt av styret

Markedsaktiviteter hjemmekamper
MT og SB jobber med aktiviteter på siste 4
hjemmekampene for å trekke mer publikum – og
næringslivet.

Vedr. salg av ‘ruter’ på nye banen.
Salg av kvadratmetere på nye 9er banen.
Dette må igangsettes snarest slik at kvadratmetere kan
selges og presenteres med brask og bram på åpning av
banen

SB/MT

SB

7

Arrangement

Om hjemmekamper, se pkt .6.

CS/MT

8

Kommunikasj
ons

Arrangere en Strømmenfest.

POO

Forslag er 24. september, dagen før Ull/Kisa kampen.
Generalsponsor
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Intern komm.

Administrasjonen eller Styremedlem blir med på
foreldremøter for å gi informasjon om hva som skjer i
klubben.

HS

Skal det lages en mal for foreldremøte ?
Slik at alle foreldremøter har visse punkter som skal tas
opp.
10

Diverse

Strømmen og Lillestrøm Skiklubb fyller 100 år.
Kan vi gi dem en oppmerksomhet/gratulasjon – gjerne i
forbindelse med hjemmekamp.
Utmerkelser til personer som har ytt en ekstra innsats til
klubben.
Det er flere nivåer at anerkjennelse:
•
•
•

Æresmedlem (henger svært høyt)
Merke med krans
Blomst og diplom

Det er Strømmen IF (ikke fotballgruppa) som deler ut
dette. Vi ønsker å innstille noen navn og dersom noen har
forslag så sendes disse inn til GMS innen neste styremøte.

Generalsponsor

GMS/Alle

