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Økonomi

A-laget, beste serieåpning på lang tid.
Bredde. Junior har startet bra, guttelaget også,
G14 så som så, men kommer seg. Og mye bra
som skjer nedover. Og det begynner å bli litt
mindre rot/søppel og bedre kontroll på utstyr.
 Rapport fra SU-møte i forrige uke. Disiplin ble
tatt opp og retningslinjer for satsningslag. Samt
hva som skal skje når folk ikke betaler.
 Fantasy-året 2018: Dersom junior og gutt blir
interkrets vil det koste mye. Fint å ha noe av
trenerkabalen for 2018 klar i august, eventuelt.
 Sportsplanen må redigeres, det jobbes med
utkast.
 Akademiet, ca 70 medlemmer, ned fra 100 i
vinter. Endel utfordringer nå med belastning
blant spesielt de eldre på akademiet, tenke
morgenøkter og koordinere med skolens
gymtimer. Har kontaktet Bråtejordet, avventer
svar.
 ”Advare” spillere mot å begynne på toppidrett
fordi belastningen blir for stor.
Status rund økonomi. Morten trenger at styret
bestemmer hvor lang tid det skal ta før vi utestenger
spillere fra trening og kamper dersom de ikke gjør opp
for seg.
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Marked

To uker etter forfall får man kampnekt dersom
det ikke foreligger betalingsavtale. Liste sendes
da ut til lagledere og trenere, samt at det
varsles på web og på lagenes Facebook-sider.
Dersom det må sendes purring og det fortsatt
ikke er betalt blir det også treningsnekt.
 Ikke fått tall for mars.
Status rundt marked.
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Klubben

Markedsgruppa vil ha mal for avtale på
arenareklame. Greit å vite hva vi skal selge og
hvordan dette sal selges.
 Få oversikt over hvilke skilt som henger her som
ikke er fakturert.
Kvalitetsklubb
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Klubben

JG/HT

Prosjekt er opprettet og Camilla klargjør
prosjektet for videre arbeid, inkl.
ansvarsfordeling.

Æresmedlemskap

GM

 Nilsen, Jørn
 Sortnes, Vanja
Hvordan går vi frem på en verdig måte her. Vi foreslår
at vi tar dette 18.6. under Sandnes Ulf kampen. GM
sjekker med Strømmen Idrettsforening.
8

Klubben

Verdigrunnlag
GM og EH har vært på lederkurs 1, og høyt på agendaen
var: Vet alle hva verdigrunnlaget til klubben er? Her
følger en kort introduksjon: Sportslig tilbud til alle.
Kameratskap. Trivsel. Og visjonen er at vi sammen skal
skape gode opplevelser. Vi er en breddeklubb, og vi skal
engasjere mange med litt og ikke bare noen få med noe
stort.
Styret har fått strategiplan er oversendt og må sette seg
inn i denne.
Styret må få beskjed når det er foreldremøter, vi må
holde innlegg her om hva som forventes etc, hvilke
utfordringer har vi.
Problem med at det stjeles mye fra utstyrsskap etc.,
Lage oppslag om at tyverier anmeldes. Kommet forslag
om foreldrevakter – men er det riktig å bruke ekstra
dugnadsressurs på dette? Kan vi henge opp kamera der
hvor problemet er størst?
Morten børster støv av innmeldingsskjema og ser om vi
kan bruke dette for nye medlemmer. Dette for at vi kan
kartlegge ressurser og ansvarliggjøre foreldre.
Vi har vært konservative i budsjetteringen. Akademiet
skal være selvbærende. Og vi har satset på bedre
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trenerkrefter samt noe på administrasjon – og dette er
risikoen vi har tatt. Og vi ser resultater!
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