Referat Styremøte Strømmen IF

Sted
Dato
Kl.
Innkalt

Strømmen Stadion
15.02.17
18:30
Styret
Daglig leder, Leder sport, A-lagstrener

SAKSNR

TEMA

1

Sportslig

SAK
Informasjon om status:
•

A-laget:
Spillerstallen er komplettert.
Får inn en spiller på prøve (U19-spiller fra
Strømsgodset), ellers ingen på vei inn.
Er inne i en tøff treningsperiode og
eksperimenterer i treningskamper.

•

Bredde:
Junior: tøft regime fra Madiou og Trung – Lars
har snakket med trenerne og planlegger en
klubbmal for hvilke krav trenere kan sette til
spillere.
Samme mal for A-lag, junior, G16 og evt. ned
til ungdomslagene (G/J 13)

•

Junior: Varierende resultater så langt i 2017.

•

G16: fungerer godt – Pål Stian og Tayyip er
hovedtrenere.
G14: fungerer godt
G13: fungerer godt
J15/16: Endelig fått inn en trener som
erstatter/bidrar i tillegg til Ingmar.

•
•
•
•
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Sportslig

Akademiet:
Litt bekymring rundt ressurser til Akademiet.
Noen ressurser har for mye å gjøre og brenner
lyset i begge ender.
Sportslig utvalg forsikrer at vi har nok ressurser
inn i Akademiet. Akademiet sitt hovedmål er
sportslig utvikling – ikke å være en melkeku.

Samarbeid med andre klubber
Konkret sak: forankre samarbeidet med Lørenskog og
jentefotballen.

Generalsponsor

ANSVARLIG
EH/EO/LH

Referat Styremøte Strømmen IF

Det er et samarbeid i dag på Jenter 15 for å sikre et tilbud
til jentene.
Konkret:
Det etableres et ‘Team’-lag «Team StrømmenLøren» eller
lignende. Klubben skal forankres i Strømmen.
Jenter, 2002, som sokner til Lørenskog og Strømmen kan
spille på dette laget.
Yngre jenter kan hospitere opp til dette laget.
Kretsen ønsker at Strømmen er den administrative
klubben for denne «Team»-klubben.
Styret gir sin velsignelse til å gå videre med Lørenskog om
samarbeid. Dette gir mange gode effekter. Dog er det
viktig at vi er i forkant med å ha diskutert det som kan bli
negativt i det lange løp, som følgende:
•
•
•
•
•
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Sportslig /
administrativt

Administrative ressurser
Trening på Strømmen Stadion ?
Trener-spørsmål – hvem er hovedtrener,
assistent-trener.
Sportslig – hvem bestemmer hvilke spillere som
spiller på hvilket lag (nivå 1, nivå 2 osv)
Økonomi – fordeling ift. treningsavgift.

Akademiklassifiering

Et nytt opplegg i regi NTF, NFF og NTS.
Dette er et nytt rang-system for å delta i nasjonal serie
samt delta på en del av NTF sine arrangementer.
Sportslig Utvalg synes dette programmet er tildels
ekskluderende i forhold til at vi må oppjustere
budsjettene kraftig for å ha mulighet til å delta.
Dette i forhold til å ansette ressurser innen
spillerutvikling.
Camilla er på La Manga i februar og innhenter
informasjon om dette. Styret fortsetter arbeidet rundt
Akademiklassifisering når Camilla kommer tilbake.

Kvalitetsklubb

Arbeidet fortsetter

4

Anlegg

Status Anlegg

STATUS 9`ER BANA PR. MEDIO FEBRUAR 2017
Generalsponsor

MT

Referat Styremøte Strømmen IF

Vi har nå fått bekreftet ferdigstillelse av 9`er bana med
utvidet gress i 2,5m bredde langs hele langside mot
nord. Det blir brukt av vårt gamle 11`er gress til dette. I
tillegg blir det satt opp ballfangernett på 5m med 3,5m
bred kjøreport.
Kummene blir hevet og området generelt blir
ferdigstilt. Dumper og skjeve linjer osv utbedres som
tidligere avtalt. Rådmann gikk ikke inn for å ferdigstille
som nevnt over men Park og Idrett karene fant likevel
penger sånn at dette nå blir gjort.
I tillegg er det bedt om polstring rundt lysmastene for
ekstra sikkerhet. Alt håpes å bli ferdig seinest uke 18
med oppstart uke 16/17. Det må bli stabilt med helst 5
grader + for å legge gresset Det er blitt gjort feil ifht
sikkerhetssone rundt banen som skulle ha vært 3m på
alle 4 sider. Det er nå kun 2m. Størrelse på spilleflaten
skulle vært 73x52m men er bredden har blitt 54m.
Mulig bredden blir endret når gresset skal byttes om
2-4 år. Det er i tillegg merket 2 fulle 7`er baner på da
54x34m med haker for målgård.
LITT OM ANLEGGET GENERELT –TANKER OG IDEER
Det er iflg Pål Thoreid i Park og Idrett planer om å
legge asfalt i innkjøring til stadion og asfalt på hele
plassen som nå ikkje er bane. Det er også sagt at de
jobber med å få på plass sykkelparkering utenfor
gjerdet til stadion. Videre er det spilt inn at gjerdet
burde vært skiftet. Ovenstående er tenkt å få på plass
ila 2017. Vi som klubb må henge på og «mase» til dette
kommer på plass.
KLUBBHUSET
Her innrømmes det fra Park og Idrett at det er planer
om oppgradering av det gamle garderobeanlegget og
klubbhuset generelt. Sum som er nevnt og som det
jobbes for å få på plass til dette er NOK 6MILL. Morten
er på denne ballen, og det er også bedt om ett eget
møte ang saken.

PRISESTIMAT NY 7`ER BANE –GRESS `ER –
KEEPERPARK
Kommunen har planer om å bytte gress på 5er banen
ila 2017/2018.
Strømmen IF ønsker å utvikle anlegget ytterligere.
Banekapasiteten er allerede sprengt til tross for ny 9er
bane.
Generalsponsor

Referat Styremøte Strømmen IF

Vi har sjekket priser på følgende:
Bytte gress på 5er: kr. 261.400,Erstatte 5er med en 7er bane: kr. 1.173.970,Konkret – vårt ønske er å utvide 5er banen til 7er bane
noe som innebærer en ekstra kostnad på ca. 900’ i
forhold til det kommunen har budsjettert med.

Videre utvikling av anlegget:
Utvide med ny 5er bane mot nord/øst: kr. 866.710,(Langsiktig utvikling av anlegget)

Vedtak:
Strømmen IF går videre i dialog med kommunen med å
utvide eksisterende 5`er bane til ny 7`er bane med
undervarme.
Dette for å møte morgendagens klare behov.
Samtidig jobbes det med å finne ut om noe av
grunnarbeidet og jobben med støttemur kan gjøres
som en dugnadsinnsats som da blir noe av klubbens
bidrag.
Vi ønsker ikke å belåne dette prosjektet.
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Sportslig

Årskort til trenere og lagledere

POO

Innmeldte saker:
• I 2016 ga vi tilbud til trenere og lagledere om
Årskort for kr. 500,-. Viderefører vi dette
tilbudet i 2017 ?
Enstemmig vedtatt av Styret.
Camilla informerer Trenere og Lagledere i Klubben –
gjerne via Facebook-gruppa som omfatter disse
personene.
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Marked

Informasjon om status på markedssiden
Hvor mange samarbeidspartnere er:
• Kontaktet
• Hatt møte med
• Sendt tilbud til
• Signert avtale med
Plan for videre aktivitet. Ref siste styremøte. Kort
statusrapport.

Generalsponsor

MT/SB

Referat Styremøte Strømmen IF

Morten Teigen ga en oversikt og gjennomgang.

Diskusjon & Konklusjoner rundt bordet er å betrakte
som personalsaker og konkurransevridende og er
følgelig tatt ut av det offentlige referatet.
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Økonomi

Budsjettarbeid/Resultat

Morten T.

MT/LH

Daglig leder orienterte om status på økonomi.
Styret diskuterte budsjett for 2017.
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Styre

Årlige møte 15.03.17.

GMS

Innmeldte saker:
• Vedta klokkeslett/sted for årlig møte
Sted: Klubbstua
Tid: 19:11
Foreslått Dirigent: Jan Tore Føsund
•
•
•

Organisere hvem som skal gjøre og presentere
hva.
Vedta møtestruktur frem til årlig møte
Øvrig rundt årlige møte
o Vedtekter
o Valg (Info)

Mal gjennomgått under møtet – denne er å lese i
vedtektene, under paragraf 15.
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Diverse

Gjennomgang Strømmen Vedtekter.
Forslag til endringer:
•

Paragraf 11: Vedr. refusjon av utgifter til
tillitsvalgte. Dette har ikke vært utøvd hittil og
vi foreslår å fjerne punktet.

•

Paragraf 18: Endring i Styrets sammensetning.

•

Paragraf 19: Foreslått å legge til.
Generalsponsor

Alle

Referat Styremøte Strømmen IF
•

Paragraf 1:
Endre Grunnverdiene til Strømmen IF sine
kjerneverdier Kameratskap, Trivsel og Sportslig
tilbud til alle.

Rollefordeling og hvem som skal preparere hva
bestemmes i løpet av neste uker.
Vi bør fortelle (og berømme) – Styreleder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny bane
Kioskgjengen
Samarbeid med kommunen
Sportslig suksess mot alle odds.
Historielaget
Akademiet
Økonomi i pluss tross turbulent år.
Greyhounds

GM fremfører Administrasjonens Årsberetning
Alle lag skal sende inn sine årsberetninger.

Generalsponsor

