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Strømmen Stadion
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18:00
Styret
Espen Olsen, Lars Habberstad

SAK

TEMA

1

Administrasjon

Morten informerer om situasjonen
 Ansettelser
 Klubbsekretær ansatt, Henrik Solheimsnes begynner
14.6.
 Markedsansvarlig. Se på aktuelle kandidater og
alternative løsninger.
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Kvalitetsklubb

Status rundt kvalitetsklubb
 Vi har laget forslag og sendt på høring til de ansvarlige.
Vi skal være ferdige før jul, planlegger oppfølgingsmøte
med NFF Akershus i september.
 Manglende:
 Verdisett
 Verdimøte – det skal være et årlig møte om dette. Inn
på årshjulet når dette skal snakkes om. Foreslår å ta på
trenerforum/sesongstart, hvor det utvides til at
lagledere også deltar.
 Politiattestansvarlig
 Samfunns- og verdiarbeid
 FIKS-ansvarlig
 Kvalitetsklubbansvarlig
 Trenerkompetanse
 Rekrutteringsansvarlig
 Sportsplan
 Lederkurs 23.9. HT, JAN og JG skal på dette. Hele styret
har da dette kurset.
Verdigrunnlag
 Det må defineres hva vi mener med dette, og hvordan vi
skal bygge dette konseptet, og dette må gå som en rød
tråd gjennom alt det vi driver med. Vi foreslår at dette
tas opp med ny markedssjef.
Info om status i
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Klubb
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Sport

SAK

A-laget
 Sliter voldsomt med skadeproblemer og mister folk hele
tida. Bredde
 Rekrutt – bra prestasjoner ift. tilgjengelige spillere, men
ikke så mange poeng, dessverre. Juniorgutta har 9 seire
av 9 mulige, mål at de skal opp i Interkrets B-serien. G16
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Marked

7

Økonomi

ligger på topp i 1. div, men tapte en toppkamp, Bra på
førstelagsnivå, men litt utfordringer på 2. lagene. LH
følger opp litt her. Tilfredsstillende på G14, og nedover
noen bra som kommer. J15 sliter sportslig men bra
sosialt og samarbeid med Lørenskog. Må dog ha ny
trener.
Samarbeid med Lørenskog IF og Fjellhammer IF.
 Lars har hatt møte med LIF for å formalisere
samarbeidet litt, og formål er at det skal være et
fruktbart samarbeid begge veier.
Fotballskolen
 Status: Færre påmeldt i år enn i fjor. Også færre enn
budsjettert.
Status rundt marked
Nye sponsorater
 Gjennomgang av aktuelle nye sponsoravtaler
Marked
 Gjennomgang og status på markedssjef.
 Gjennomgang og status på pågående aktiviter.
Gullklubben
 Gjennomgang og status på prosjektet.
SoMe – for dårlig synlighet
 Kan noen skrive for web? Vi må bli bedre.
Status rundt økonomi
 Forventede inntekter og utgifter
 Status på regnskapskontor
Kontoret er stengt fra 3.-17.7.
Den gamle bortekiosken skal fjernes. Når?
Neste styremøte 22.8. kl 1830.
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