Referat
Styremøte Strømmen IF
Sted
Dato
Kl.
Innkalt

Olavsgaard, møterom Munin.
10.11.16
12:00 – 19:00
Styret
Daglig leder, Leder sport, A-lagstrener
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Anlegg

SAK

ANSVARLIG

Info fra Anlegg:
IM
Lys 9er bane:
• Igangsettelse 16. november
• Ferdigstillelse 22. november

Nett rundt 9er banen:
• Håper å få på plass midler innen 23.11.16
• Skal da bankes i Formannskapet i Skedsmo
kommune.
• Forhåpentligvis får vi på plass nett rundt banen
før årsskiftet.

Vedr. bruk av Slorabanen
• Vi får bruke Slorabanen som avlastningsbane ifm.
Akademiet.
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Sportslig – Topp

Info fra Sportslig – presentasjon fra Espen Olsen
Gjennomgang av planer som trenerteamet har for
resignering av spillere i stallen 2016 samt ‘ønskeliste’ for
nye spillere.
Status er at flere av spillerne i fjor har signert ny avtale.
Noen av nøkkelspillerne våre er attraktive i andre
klubber – brikker må falle på plass ift. å signere
nøkkelspillerne.
Diskusjon i Styret vedr. muligheten til å justere budsjettet
for å sikre nøkkelspillere til Strømmen IF.
Diskusjon:
Styret ser at Espen Olsens «Dream Team» er strategisk
viktig for Strømmen IF, av flere årsaker:
•

Spillertypene tiltrekker spennende spillere til
Strømmen

•

Strømmen IF har bygget/bygger videre på at vi
utvikler gode unge spillere og slipper de videre
når en tippeligaklubb banker på døra

Generalsponsor

EO / LH
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•

Ved å investere i unge spillere nå (signere dem)
så kan vi forvente å få penger tilbake dersom
de blir solgt.

•

Spillerne er attraktive ift. tilskuere og sponsorer.

Styret vedtar at Sportslig Utvalg får mandat til å
forhandle innenfor det presenterte budsjettforslag, kr.
3.400.000,-.
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Sport – Bredde

Satsning på eksterne trenere i Bredden
Det er gjort en satsning på trenersiden – og på
Akademi-siden.
Akademiet: teller i dag 100 barn og ungdommer og gir
en god og stabil inntekt.
Trenere: Ressurser inn/på vei inn:
• Pål Stian
• Madiou
• Trung
• Mats
• Per E. (trenertuvikler)
• XX, ny mann inn (Carl Marius)
• Stian B. (keeper)
•

Gruppe: assistent-trenere

Dette er en stor satsing i Strømmen IF, som innebærer
økte kostnader til økt trenerstab. Dog også økte
inntekter i form av flere barn på Akademiet.
Styret diskuterte også andre inntektsmuligheter, så
som:
• Strømmen Storsenter Cup
•
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Strømmen samarbeider med klubber om å
spille NTF-eliteturneringer.

Jobbsjansen
Strømmen IF har engasjert folk gjennom
Kriminalomsorgen.
Til vedlikehold, restaurering, oppussing, maling osv på
anlegget

Generalsponsor
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Har utplassert/skaffet jobb for Ivanescu Codruta (Egon)
og Florin og Ligia-Rebeca Pruteanu (Il Padrino).
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Gjennomgang av budsjettutkast v/Morten T.
Diskusjoner rundt poster.
Det arbeides videre med dette.
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Vedtak
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Diskusjon

Konfidensielt punkt.

MT

Kvalitetsklubb
Presentasjon ved Morten Teigen:
Første møter gjennomført
Utfylling av aktivitetsplan – hvem har ansvaret for å
gjøre hva.
De punktene Styret bør ta stilling til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kvalitetsklubb-ansvarlig: krets sier at dette
oftest er et Styremedlem.
Sportsplan: bør utarbeides/redigeres av SU og
klubbes av Styret
Etablering Organisasjonskart:
Styret.
Lederkompetanse: flertallet av medlemmer i
Styret skal ha NFF sitt Leder 1-kurs.
Rekrutteringsansvar:
Treneransvar:
Dommeransvar:.
Økonomistyring:
Klubbhåndbok:
FIKS:
Trenerkompetanse:
Samfunns- og verdiarbeid:
Politiattester:

Det ble diskutert og foreslått navn til å fylle vervene 512. Disse personene blir kontaktet av Styret.
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Beslutning

Vedr. regnskap
MT
Vi har ikke noen oversikt over når vi har store utgifter
eller inntekter. Det er således vanskelig å kunne
forecaste inntekter/utgifter og i verste fall kan det
innebære at vi til tider ikke har likviditet til f.eks. å
betale regninger eller lønninger.
Generalsponsor
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Beslutning:
Det må etableres et prognosebudsjett/
likviditetsbudsjett som gir oss en oversikt over når vi
kan forvente å få inntekter og når vi får utgifter.
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Forslag

Iverksette Brainstorming rundt inntekt til klubben.
2016 var anleggsåret
2017 må bli markedsåret. Der vi setter fokus på
topplinja og å drive inn inntekter.

Vedtak

For å få opp en markedsgruppe raskest mulig, så sender
alle inn forslag til navn som kan inngå i Strømmen IF sin
markedsgruppe. Navnet sendes til Stian B.

Generalsponsor

ALLE

