Agenda
Styremøte Strømmen IF
Sted
Dato
Kl.
Innkalt

Strømmen Stadion
05.10.16
18:00
Styret
Daglig leder, Leder sport, A-lagstrener, Markedsansvarlig

SAKSNR

TEMA

1

Anlegg

SAK
Informasjon om status –
• Ferdigstillingsdato
• Innvielsesarrangement
Innmeldt sak:
• AP gruppa inviterer iflg RB onsdag 21.9, alle
idrettslag til ett åpent møte ang anleggsutvikling i Skedsmo de neste 10 årene
• Innvielse av anlegget
Referat:
Informasjon om status

•
•
•
•
•
•

Ferdigstillelsesdato 9er er mandag 09.10
(Akademiet starter 10.10.16)
Innvielse er 16.10.16. Arrangementet tar form og
blir meget bra.
Slorabanen er klar.
Roland og Cato er i full gang med å etablere
baneplan.
Det er behov for utstyr til traktoren for å kunne
vedlikeholde banene effektivt. (snømåking og
børsting).
Kommunen kjøper inn og setter opp nye mål.

Forslag

•

Et konsept for å låse inn 11er målene, slik at ikke
OBOS-målene ikke blir ødelagt.

•

Få opp skilt rundt banen:
Det er kun organisert idrett på 11er banen.
Det er ikke lov til å sykle på banen.
Det er ikke lov til å snuse på banen.

Åpent møte om anleggsutviklingen neste 10 år
Arbeiderpartiet inviterer til dette møtet.
Morten Teigen (og Øyvind Carlsen) stiller på møtet.
Brakkene våre i Hokksund
Styret mener at vi ikke skal motta disse brakkene.
Dels fordi vi ikke har noe å bruke dem til
Dels av respekt for kommunen som eier anlegget.

Generalsponsor

ANSVARLIG
IM/LH/MT
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2

Sportslig

Informasjon om status
• A-laget
• Bredde
Innmeldt sak:
• Organisering av politiattest.
Polititattester:
NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.

EH/EO/LH

POO

1. Nye støtteapparat må levere politiattest
2. Alle forelda politiattester må fornyes.

•

Lage regel/skriv rundt gambling på egne kamper.

Referat:
Informasjon om status
A-laget:
Spillerkontrakter:
Forhandlinger med nøkkelspillere er i gang.
Det er også staket ut hvem som ikke blir med videre.
Trenerkontrakter:
• Espen Haug – ønsker å være med videre.
Bredden:
• Per Eriksen – kommer inn.
• 2 personer ønsker å komme inn.

3

Økonomi

Informasjon om status
Ingen innmeldte saker.

MT/LH

Kommentarer:
• Vi er fremdeles i Grønn Sone, kategori 3 (best).
• Morten T. forecaster at vi går i pluss i 2016.
• For 2017 tror vi på en betydelig økning i inntekter
– dette i form av økte sponsor-inntekter.
• Leietaker i en av leilighetene våre er kastet ut
etter at leietaker ikke har betalt.
Leiligheten må i tillegg renoveres.

4

Daglig drift

Daglig leder informerer om status.
Ingen innmeldte saker.
•

Signaler utenfra er at det er positivt, hyggelig og
ordentlig her når man kommer.

•

Dette går tildels utover effektiviteten i arbeidet.
Dersom DL har behov for å få ting gjort, så sier

Generalsponsor

MT
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styret OK til Hjemmekontor.

5

Klubben

KONFIDENSIELT Punkt

GMS

6

Klubben

Innmeldt sak:
• Presentasjon av styre og adm på nettsidene.
• Beslutte dato og form på bilder og info.

GMS

7

Klubb

Innmeldt sak:
• Legendeklubben

EH

Espen Hoff gjennomgår foreslåtte kriterier samt har
oversendt en liste over kandidater.
Forslag:
Vi inviterer disse personene til siste seriekamp:
Strømmen-Jerv.
Dette må gjøres:
• Oldboys Lounge må ferdigsstilles
• Kontaktinformasjon til samtlige på lista må
skaffes (mail, telefon eller adresse)

Årets ildsjel
Morten Teigen ønsker å nominere XXX som årets ildsjel.
Styret sier ja til dette.

8

Marked og Salg

Status Marked v/Stig
Status LinkT.
Møte i dag, 05.10.
Stig gjennomgikk en Powerpoint presentasjon som er
laget i samarbeid med LinkT og som får frem våre
verdier.
Pr. i dag:
Kort gjennomgang av avtaler med Strømmen IF sine
sponsorer.
Forslag: lage en ny og konsistent struktur, 5 nivåer.
Generalsponsor, Hovedsamarbeidspartner, Partner,
Laget, Supporter’n.
Synlighet.
Bevisst satsning på økt synlighet.
Gjennom sosiale medier, stands, samarbeidspartnere.
Mye gode tilbakemeldinger.

Generalsponsor

SB/MT

Agenda
Styremøte Strømmen IF

Superinvite (selge ruter på nye 9er banen):
Er igangsatt.

9
10
11

12

Arrangement

Informasjon om status.
Ingen innmeldte saker.
Kommunikasjons Informasjon om status
Ingen innmeldte saker.
Intern komm.
Informasjon om status
Ingen innmeldte saker.
Diverse

CS/MT
POO
HS

GMS/Alle

Generalsponsor

