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1

Marked

SAK
Informasjon om status på markedssiden

ANSVARLI
G
MT/SB

Liste over samarbeidspartnere med kort info om status
ble delt ut på møtet.
Kort muntlig referat ble gitt på den viktigste
møteaktiviteten.
Innspill fra Stian Bruaset
•

Det må etableres en Markedsplan

•

Det må etableres en Markedsgruppe.
Disse kan fungere som døråpnere. Flere
potensielle kandidater ble nevnt under møtet.

Beslutning
SB

Et innledende møte bør være på plass innen 10.
desember.

2

Marked

•

Stian sammenfatter en liste over de vi ønsker å
ha med. Sender denne til Stig, Stig kontakter de
på lista og inviterer til møte.

•

Jobbes hardere med ringe kunder + besøke
kunder.

Vedr. salg av ruter på ny 9er bane
Dette har vært oppe i styret flere ganger tidligere.
Vi tenker nå å gjøre en gimmick av dette over nyttår,
gjerne ifm. cuper på vårparten.
Avventes derfor til over nyttår og litt inn i 2017.

3

Sportslig

Informasjon om status
•

A-laget:
Viktige signeringer på plass siden sist – Strømnes
og Brændsrød (signalsigneringer).
Generalsponsor

EH/EO/LH

Agenda
Styremøte Strømmen IF
Melgalvis har signert for LSK – går fra klubben
med et solid ettermæle og positiv omtale om SIF.
•

Bredde:
Vi mangler jentetrener (J16).
En trener/bidragsyter på G13.
Oversikt over akademi-trenere fra januar.
Positiv tone blandt de overårige gutta i klubben –
ønsker å ta laget opp fra 7. divisjon og klatre.
Bidra inn på trenersiden i Yngres mm.

3

Sportslig

Akademiet.
Innmeldte saker: Jeg kunne tenke meg å få en
redegjørelse fra sportslig hvordan de tenker at hverdagen
til akademiet skal gjennomføres gjennom vinteren. Pål
Stian nevner også dette.
Pål Stian er ikke tilfreds med situasjonen om at de må
trene på hard/isete 9'er bane i de kaldeste månedene, og
A-laget krever hele 11'er banen.
Spørsmålet er om det skal være en sportslig i klubbhuset
på dagtid for å ta pulsen på utfordringene?

Styrets beslutning:
1. Veldig viktig med informasjon ut til alle på
Akademiet, om våre backup-planer ved kaldt vær
++:
-

Fottøy: Det bør gå en anbefaling til alle foreldre
om hvilke fotballsko som bør brukes på hardt
vinterdekke (Lars H. vet hvilke)

-

Ved kaldt vær / ved mye snø:
Vi har mulighet til å trekke inn i Slorahallen,
antagelig mandag, tirsdag og torsdag. Morten T.
sjekker hvilke dager.

-

En dag i uka kan A-laget benytte halv bane –
Akademiet kan ta andre halvdelen.

-

Alternativ trening ?
Styrkeøkt, taktikkøkt mm – de dagene det er for
kaldt og vi ikke kan trekke inn i Slorahallen.

-

Facebook SKAL benyttes som informasjonskanal.
Generalsponsor

MT

Agenda
Styremøte Strømmen IF
Ansvar for dette ?
2. Struktur:
-

Hvilke instruktører skal komme når ?
Hvordan gjør vi det med mat – instruktører som
kommer 30 minutter før og forbereder ?
Felles rydding kl. 15:30 ? Av barna ?

Hvem tar ansvar for å sette reglene ?
Styret beslutter at Camilla og Morten T får mandat og
ansvar for å sette struktur/kjøreregler, samt sende ut
informasjon ref. pkt 1.
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Sportslig

Kvalitetsklubben - Kort info om status
Innmeldte saker: Styrets leder trenger oppfriskning på
hvem i styret som skal sitte med ansvaret for prosjektet.

Styrets Beslutning:
Styrets leder settes som hovedkontaktperson for å holde
tak i Kvalitetsklubb

Generalsponsor

Beslutning

MT/GMS
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5

Økonomi

Budsjettarbeid
Daglig leder presenterer budsjett for 2017
Innmeldte saker: ingen

5A

Økonomi

Vedr. loddsalg og frivillighet rundt dette – modellendring.
Styret beslutter følgende:
For å møte innsigelsene rundt «frivillig loddsalg» så
ønsker styret å gi følgende tilbud til våre medlemmer.
•

Informasjon:
Loddsalg-pengene er en del av TK-avgiften. SIF har
som tradisjon benyttet muligheten for loddsalg til
å redusere kostnaden til TK-avgiften (om man
selger alle loddene, så er det ingen kostnad).
På bakgrunn av at flere ikke ønsker å selge lodd av
ulike årsaker foreslår vi en modellendring som
følger:
o

Kostnaden, kr. 1200,- legges på TK-avgift
og fordeles på 3 fakturaer pr. år.

o

Det blir ikke fakturert kr. 600,- x 2 for
lodd.

o

Alle får tilbud om å hente ut inntil 40 lodd
og selge disse for å på denne måten
redusere kostnadene.

Sagt på en annen måte – det er ingen økte
kostnader for de som godtar å selge lodd.
Dette kommuniseres på det årlige møtet.
5B

Økonomi

Vedr. økning i TK-avgift.
Forslag:
• Indeksregulering,
o kr. 100,- for barnefotball (tom 12 år)
o kr. 150,- for ungdomsfotball (fra 13 år).

Generalsponsor

MT
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5C

Økonomi

Innføring av Salva for å gi lagene en ekstra inntektskilde
Informasjon til medlemmer:
•
•
•

Salva er salg av lettsolgte kvalitetsprodukter.
Inntekten går direkte til det enkelte lag.
Klubben får en kickback.

Styret beslutter:
Dette ønsker vi å tilby lagene i Strømmen IF.
Det er frivillig om det enkelte lag ønsker å gjøre dette – de
som sier ja inviteres til infomøte.
Informasjon går ut til Laglederne i løpet av desember
måned. Sendes ut av Morten t.

5D

Økonomi

Budsjett:
Budsjettet, slik det ble presentert i dag, 30.11.16, er
oversiktlig og et godt utgangspunkt for videre arbeid.
Budsjettet oppdateres med regnskapstall for november
2016, ca. 15. desember og Styret vil da jobbe videre med
budsjettarbeid.

6

Anlegg

Området ved minibanen (5-eren)
Innmeldte saker: Ønsker at Styret diskuterer hva vi
ønsker å gjøre med området der minibanen vår i dag
ligger. Mener bestemt Morten evt. Stig Falk skulle sjekke
ut med leverandør og få ett estimat på hva det kunne
koste å lege om til 7`er bane med varme. Dette vil eg
gjerne ha belyst og svar på.

• Lys på 9er banen:
Er kommet !
• Ferdigsstillelse av 9er banen.
Det virker som det er midler til overs etter utbygging av
Slora. Dette kan åpne for at det overføres midler til å
ferdigsstille 9er banen ift. nett mm. rundt banen.

• Minibanen – utvikling av banen
Denne ble ikke rørt ifm. utvikling av anlegget i 2016.
Forslag:
Generalsponsor

IM
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Utvide/utvikle denne til en 7er bane.
Det er i tillegg varme under 5er banen noe som er
attraktivt i vintermånedene.
Det er forslag om å selge banen til en sponsor – a la
‘Thonbanen’.
Ingmar sjekker hva pris for bane kan ligge på - slik at vi
kan gå til potensielle sponsorer med et klart budskap.
7

Diverse

Vedr. bruk av / retningslinjer rundt bruk av sosiale
medier.
Ting som vedr. Strømmen IF (eks. Brændsrød og
Melgalvis) så skal dette legges ut samtidig som nyheten
offentlig legges ut av RB.
Dette gjelder typiske nyhetssaker som:
•
•
•

Overganger
Spillersigneringer
Uttak til f.eks. Landlagsspill.

Generalsponsor

Alle

